
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

50. schůze rady městského obvodu

konané dne 16.09.2020

0586/RMOb-Pol/1822/50O
<

S
”

0595/RMOb-Poll1822l50

   

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/6759, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem (:. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 16.09.2020

Číslo usnesení

0586/RMOb-POI/1822/50

0587/RMOb-Pol/1822/50

0588/RMOb-Pol/1822/50

O589/RMOb-PoI/1822/50

0590/RMOb-POII1822/50

0591/RMOb-Pol/1822/50

0592/RMOb-Pol/1822/50

0593/RMOb-Pol/1822/50

O594/RMOb—Pol/1822/50

0595/RMOb-Pol/1822/50

Materiál

RMOb/0237/20

RMOb/0231/20

RMOb/O233/20

RMOb/0235/20

RMOb/0234/20

RMOb/O236/20

RMOb/0238/20

RMOb/0240/20

RMOb/0239/20

RMOb/0243/20

Název

Kontrola usnesení z 49. rady městského obvodu

Plán inventur na rok 2020

Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní

přípojka do obecního pozemku par. č. 4288 —

žadatel:*

Žádost o uzavření smlouvy o zřízeni VB, dotčený

pozemek ar. č. 33/2 — přípojka NNk pro pana

Pečinku ( EZ Distribuce a.s.)

Výběr dodavatele veřejná zakázka „Polanka,

Oprava povrchu — polní cesta“

Výběr dodavatele veřejná zakázka „Rozšíření

pomníků na vsypové loučce, hřbitov Polanka"

Jmenování členů JSDH Polanka nad Odrou

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dilo

na stavbu s názvem „Polní cesty VPC 31.2 a VPC

31 .3"

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb se

společností CENTROPOL ENERGY a.s.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0237/20

Kontrola usnesení z 49. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0586IRMOb-Poll1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 49. rady městského obvodu konanou dne 08.09.2020.

RMOb/0231120

Plán inventur na rok 2020

Usnesení číslo: 0587/RMOb-Pol/1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

plán inventur na rok 2020 jako přílohu č. 9 směrnice 2/2012 k provádění inventarizace

majetku a závazků

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0233/20

Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní přípojka do obecního pozemku par. č. 4288 -

žadatel:_

Usnesení číslo: 0588lRMOb-Poll1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části vodovodní přípojky pro budoucí objekt na pozemku par. č. 2827/2 přes

pozeme .. „ 'o. 0000— ..... -"_7._7 " A ;; “. ' .

investor:

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace. Tento souhlas bude rovněž podkladem pro

řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání a dle §25

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 4288, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

  

 

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č, 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

BMOb/0235/20

Zádost o uzavření smlouvy o zřízení VB, dotčený pozemek par. č. 33/2 — přípojka NNk pro

_(ČEZ Distribuce a.s.)

Usnesení čislo: 0589/RMOb-PoI/1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní siužebnosti k

části pozemku par. č. 33/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění

a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk a prévu

vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízení, umístění a provozování, ve prospěch

oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokiy, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3483-295/2019 ze dne 18.06.2020. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.815,- Kč, včetně DPH

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0234120

Výběr dodavatele veřejná zakázka „Polanka, Oprava povrchu — polní cesta“

Usnesení číslo: 0590/RMOb-Pol/1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby

s názvem „Polanka, Oprava povrchu — polní cesta“, se společností STRABAG a.s., se sídlem

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744, za cenu 462.956,00 Kč bez DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0236/20

Výběr dodavatele veřejná zakázka „Rozšíření pomníků na vsypové Ioučce, hřbitov Polanka“

Usnesení číslo: 0591/RMOb—Pol/1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, 0 pořadí nabídek, o výběru

nejvhodnější a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce s

názvem „Rozšíření pomníků na vsypové Ioučce, hřbitov Polanka“, s Ing. Drahomirem Hrubým,

se sídlem Vřesinská 82/32, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 15493181, za cenu 275.283,80 Kč

bez DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0238120

Jmenování členů JSDH Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 0592/RMOb-Pol/1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) jmenuje

na návrh velitele JSDH Polanka nad Odrou nové členy zásahové jednotky s platností od

1-10-2020 a ÍOi LUkáŠeStryka,—

' cm,-emm—
2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu k podpisu Dohod o členství v JSDH Ostrava - Polanka nad Odrou

3) ukládá

tajemníci ÚMOb Polanka nad Odrou sdělit usnesení RMOb veliteli JSDH Ostrava - Polanka

nad Odrou.

RMOb/0240/20

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem „Polní cesty VPC

31.2 a VPC 31.3“

Usnesení číslo: 0593/RMOb-Poll1822/50

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 800063/2020 z důvodu vzniku víceprací a méné

praci v rámci stavby „Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3“ se zhotovitelem, společností COLAS

CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, dodatkem č. 2 se upravuje

cena díla na částku 4 983 539,08 Kč bez DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0239l20

Informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0594/RMOb-PoI/1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0243/20

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CENTROPOL

ENERGY a.s.

Usnesení číslo: 0595/RMOb-Poll1822/50

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CENTROPOL ENERGY a.s., se

sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 254 58 302, kdy předmětem smlouvy

je dodávka el. energie pro 8 nových bytů v objektu bývalé radnice č.p. 1 v k.ú. Polanka nad

Odrou

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení.

Zodp: Roman Mihula - vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zékonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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