
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

52. schůze rady městského obvodu

konané dne 14.10.2020
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0614/RMOb-PoI/1822/52

  
 

 

Pavel Bochnia Ing. Vít Suder

Starosta radní

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyznckých osob v souwslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrntce 95/46/ES a zákonem č 110/2019 o zptacova'ni osobních údajů na dokument zveřejněn v upravené podobě



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.10.2020

Číslo usnesení

0604/RMOb-Pol/1822/52

O605/RMOb-POI/1822/52

0606/RMOb-Pol/1822/52

0607/RMOb-Pol/1822/52

OGOB/RMOb-Pol/1822/52

0609/RMOb-Pol/1822/52

0610/RMOb-Pol/1822/52

0611/RMOb—Pol/1822/52

0612/RMOb-Pol/1822/52

0613/RMOb—Pol/1822/52

0614/RMOb-Pol/1822/52

Materiál

RMOb/0259/20

RMOb/0252/20

RMOb/0253/20

RMOb/0255/20

RMOb/0257/20

RMOb/0256/20

RMOb/0260/20

RMOb/0261/20

RMOb/0263/20

RMOb/O262/20

RMOb/0251/20

Název

Kontrola usnesení z 51. rady městského obvodu

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o

sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN

SE070135953, 800131/2019.

Výběr dodavatele veřejná zakázka „Polanka —

kgžovatka ulic 1. května a Heleny Salichové (PD +

| )

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 800135/2019, na výkon TDS a BOZP v rámci

realizaci stavby Stavební úpravy stávajícího objektu

a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými

byty v Ostravé Polance nad Odrou.

Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 800128/2019, na realizaci stavby Stavební

úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na

bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě

Polance nad Odrou

Dohoda o spolupráci

Schválení Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených

městskému obvodu Polanka nad Odrou a Pravidel

o výměně a úhradě předmětů vnitřního vybavení, o

rozsahu služeb spojených s užíváním a jejich

rozúčtování, o úhradě drobných oprav a nákladech

spojených s běžnou údržbou bytů a nebytových

prostor a Domovniho řádu.

Návrh OZV č. 5/2017 o nočním klidu

Převod zastávkových přístřešků

Informace starosty a ostatních radních o dění v

méstském obvodu

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní

pozemek par. č. 3184/7 (kanalizační přípojka - ul.

1. května)

V souladu s nařízením EU 2016/6753. 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.



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0259120

Kontrola usnesení z 51. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0604/RMOb-Pol/1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 51. rady městského obvodu ze dne 30.09.2020.

RMOb/0252/20

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN

SE070135953, 80013112019.

Usnesení číslo: 0605/RMOb-Pol/1822I52

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN

SEO70135953 se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 25458302, se sídlem

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem z důvodu změny hlavního jističe odběrného místa

1. května 1/2a, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0253/20

Výběr dodavatele veřejná zakázka „Polanka — křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové

(PD + IC)

Usnesení číslo: 0606/RMOb-PoI/1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem

„Polanka — křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové (PD + IČ)“, se společností SHB,

akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, IČO: 25324365, za cenu 477.600,00 Kč bez

DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1).

Zodp. Roman Mihula — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0255/20

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOO135I2019, na výkon

TDS a BOZP v rámci realizaci stavby Stavební úpravy stávajícího objektu a

jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad

Odrou

Usnesení číslo: 0607IRMOb-PoI/1822/52

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 zpracovéni osobnich údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800125/2019 z důvodu zajištění výkonu TDS a

funkce koordinátora BOZP v rámci prodlouženého termínu stavby „Stavební úpravy

stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance

nad Odrou“ se, společností JS Property, a.s., se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava —

Přívoz, IČO: 27814742, dodatkem č. 1 se upravuje celková odměna na částku 58399800 Kč

bez DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1).

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

RMOb/0257120

Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dilo č. 80012812019, na realizaci stavby

Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty

v Ostravé Polance nad Odrou

Usnesení číslo: 0608/RMOb-PoI/1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 800128/2019 z důvodu vzniku méněprací a

víceprací v rémci stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům

s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ se zhotovitelem, společností MORYS

s.r.o., se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz, IČO: 42864771, dodatkem č. 3 se

upravuje cena stavby na částku 22.062.383,67 Kč bez DPH a termín dokončení díla dle

předloženého materiálu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1).

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

RMOb/0256/20

Dohoda o spolupráci

Usnesení číslo: 0609/RMOb-Pol/1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

uzavřít dohodu o spolupráci se společností RD STYL, a.s., se sídlem Plaská 622/3, 150 00

Praha 5, IČO 258 21 130,

  

  

 

Odrou a Ing. Eduardem Hanske, bytem

, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: lng. 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



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0260120

Schválení Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního

města Ostravy, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou a Pravidel

o výměně a úhradě předmětů vnitřního vybavení, o rozsahu služeb spojených

s užíváním a jejich rozúčtování, o úhradě drobných oprav a nákladech

spojených s běžnou údržbou bytů a nebytových prostor a Domovního řádu.

Usneseni číslo: 061 OIRMOb-Poll1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) ruší

zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených

městskému obvodu Polanka nad Odrou schválené radou městského obvodu usnesením

č.469/33 ze dne 26. 01. 2016

2) schvaluje

návrh předložených Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města

Ostravy, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou

3) schvaluje

návrh pravidel o výměně a úhradě předmětů vnitřního vybavení

4) schvaluje

návrh pravidel o rozsahu služeb spojených s užíváním a jejich rozúčtování

5) schvaluje

návrh pravidel o úhradě drobných oprav a nákladech spojených s běžnou údržbou bytů a

nebytových prostor

6) schvaluje

návrh základních pravidel a zásad chování a vzájemného soužití obyvatel domu Domovní řád.

7) ukládá

zveřejnit zásady a podmínky pro pronájem bytů dle bodu 2) tohoto usnesení a pravidla dle

bodu 3) 4) 5) a 6) tohoto usneseni na internetových stránkách Úřadu městského obvodu

Polanka nad Odrou.

RMOb/O261/20

Návrh OZV č. 5/2017 o nočním klidu

Usnesení čislo: 0611/RMOb-Pol/1822l52

Rada městského obvodu Polanka

1) žádá

o zařazení akcí uvedených v příloze č. 1) tohoto materiálu pořádaných městským obvodem do

přílohy OZV č. 5/2017 o nočním klidu

2) ukládá

tajemníci ÚMOb zaslat seznam akcí k doplnění MMO.

RMOb10263/20

Převod zastávkových přístřešků

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 zrušení

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



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení číslo: 0612/RMOb-PoI/1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

dopis Ing. Ladislava Rožnaíe ze dne 15.09.2020 pod číslem jednacím

SMO/513132/20/MJ/Čer

2) nesouhlasi

s předáním zastávkových přístřešku, které jsou v majetku a správě městského obvodu

Polanka nad Odrou

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0262/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení čislo: 0613IRMOb-Poll1822l52

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu.

RMOb/0251/20

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecni pozemek par. č. 3184/7 (kanalizační přípojka —

ul. 1. května)

Usnesení číslo: 0614/RMOb-Poll1822/52

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

části pozemku par. č. 3184/7, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v prévu zřízení,

umístění a provozování zařízení kanalizační přípojky a právu vstupovat na uvedené pozemky

za účelem zřízení, umístění a provozování, ve prospěch oprávněného:

, v roz ého

plánu č. 3528-55/2020 ze dne 25.09.2020.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.936,- Kč včetně

DPH

2) zplňomocňuje

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

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/1379 o ochraně 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


