
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

57. schůze rady městského obvodu

konané dne 09.12.2020

0666/RMOb-POII1822157O
<

.“
“

0669/RMOb-Pol/1822/57

  
Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrckých 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, 1e dokument zveřejněn v upravené podobě

OSTRAVA! !!
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 09.12.2020

Číslo usnesení

OGBG/RMOb-POIH 822/57

0667/RMOb-POI/1822/57

0668/RMOb-Poll1822/57

0669/RMOb-Poll1822/57

Materiál Název

RMOb/O314/20 Umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení

č. p. 1275 — sportovní hala

RMOb/O315/20 Pozemky par. č. 787/1, — ' '

břemeno NNk rřípojka

RMOb/0316/20 Dohoda o ukončení nájemní smlouv na část

pozemku par. č. 765 — nájemce:_

RMOb/0317/20 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy

zdvíhacího zařízení se společností KONE a.s., IČ:

00176842, kdy předmětem smlouvy je zajištění

pravidelného servisu výtahu v objektu č.p.1/2a, ul.

1.května, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0314120

Umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení č. p. 1275 — sportovní hala

Usneseni čislo: 0666IRMOb-Poll1822/57

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyrobit a umistit reklamu naproti hlavni tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovní haly na ul.

Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši

28 800,- Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umisténi reklamy se sjednává na dobu určitou

od 01.01.2021 do 31.12.2022 pro společnost Silnice doprava a.s., se sídlem: Polanecká 827/49,

721 00 Ostrava — Svinov

2) rozhodla

vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1, O m x 1, 7 m do Sportovní haly na ul.

Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava- Polanka nad Odrou za odménu v celkové výši

36 000,— Kč plus DPH v zákonné výši Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou

od 01.01.2021 do 31.12.2022 pro Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem:

K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

3) rozhodla

vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1, 7 m do Sportovni haly na ul.

Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava— Polanka nad Odrou za odménu v celkové výši

14 400,— Kč. Smlouva o umisténi reklamy se sjednává na dobu určitou od 01.01.2021 do

31.12.2021 pro společnost Style Floor Products, s.r.o., se sídlem: Oblouková 1300/9a, 725 25

Ostrava — Polanka nad Odrou

4) rozhodla

vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1, 0 m x 1, 7 m do Sportovni haly na ul

Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava— Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši

14 400,- Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou

od 01.01.2021 do 31.12.2021 pro společnost UNICAR, spol. s r. o., se sídlem: Vítkovická

2744/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

5) rozhodla

vyrobit a umistit reklamu naproti hlavni tribuny o velikosti 1, O m x 1, 7 m do Sportovni haly na ul

Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava- Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši

36 000,- Kč plus DPH v zákonné výši Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou

od 01.01.2021 do 31.12.2022 pro společnost INGEA realizace s.r.o., se sídlem: Polanecká 803,

721 07 Ostrava - Svinov

6) rozhodla

vyrobit a umistit reklamu naproti hIavni tribuny o velikosti 1,0 m x 1, 7 m do Sportovní haly na ul.

Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava- Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši

36 000,— Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umisténi reklamy se sjednává na dobu určitou

od 01.01.2021 do 31.12.2022 pro společnost TSR Czech Republic s.r.o., se sídlem: Sokolovská

192/79, 180 00 Praha - Karlín

7) zplňomocňuje

starostu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou k podepsání smluv o umístění reklamy

dle bodu 1), 2), 3), 4), 5) a 6) tohoto usneseni

8) pověřuje

pana lvana Kubicu k zajištění výroby a upevnění reklamy.

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

RMOb/031 5/20

m787/1, 911/1 a 916/1 — vécné břemeno NNk přípojka(—

Usnesení čislo: 0667/RMOb-Pol/1822/57

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

pozemků par. č. 787/1, 911/1 a 916/1, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu

zřízeni, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení

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

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

dle geometrického plénu č. 3496-1131/2019 ze dne 30.08.2020. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 11 616,— 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/0316/20

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku par. č. 765 ——

Usneseni číslo: 0668/RMOb-Pol/1822/57

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

o ukončení nájemního vztahu dohodou obou smluvních stran 2 nájemní smlouvy evid. č.

S00064/2019/Kur. ze dne 17.04.2019 na pronájem části pozemku par. č. 765, výmě 52 m2,

která b Ia uzavřena s

    

  

ke dni 31.12.2020

2) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou nájemci.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0317/20

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení se společností

KONE a.s., IC: 00176842, kdy předmětem smlouvy je zajištění pravidelného servisu výtahu

v objektu č.p.1l2a, uI. 1.května, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 0669/RMOb-Pol/1822/57

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení se společností KONE a.s.,

se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, IČ: 00176842, předmětem smlouvy je zajištění

v souladu s nařízením EU 2016/6379, 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

pravidelného servisu a 24 hodinového dispečinku ve vztahu k výtahu umístěného v objektu

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

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje. Iveta Matulová — referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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

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