Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

68. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 05.05.2021

0776/RMOb-Pol/1822/68
0785/RMOb-Pol/1822/68

v

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

mlstostarostka

I

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 05.05.2021

číslo usnesení

Materiál

Název

0776/RMOb-Poi/1822/68
O777/RMOb-Poi/1822/68

RMOb/0097/21
RMOb/0095/21

Kontrola usnesení z 67. rady městského obvodu
Návrh na uzavření smlouvy o dilo, jejímž
předmětem je realizace staveb „Zpevněné plochy u
obytného objektu čp. 545 včetně demolice
parkovacího přístřešku a Oprava chodníku, úsek ul.

0778/RMOb-Pol/1822/68

RMOb/0096/21

0779/RMOb-Pol/1822/68

RMOb/0098/21

Za Humny - č.p. 545.
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby
v obecním pozemku p.č. 787/1 v k.ú. Polanka nad
Odrou

Pozemek parc. č. 788/1 — věcné břemeno NNk

přípojka (ČEZ0780/RMOb-Pol/1822/68

RMOb/0099/21

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné

zakázky s názvem „Rekonstrukce kotelny — MŠ“
0781/RMOb-Pol/1822/68

RMOb/0100/21

Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Obec Háj ve Slezsku

0782/RMOb-Poi/1822/68

RMOb/0102/21

Žádost o stanovisko k připojení pozemků parc. č.

0783/RMOb-Pol/1822/68
O784/RMOb-Pol/1822/68

RMOb/O103/21
RMOb/0104/21

O785/RMOb-Pol/1822/68

RMOb/O101/21

3062/15 a 3062/14 v k.ú. Polanka nad Odrou k MK
uI. K Mlýnku
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky s názvem “Autobusová zastávka a chodník
1. května"
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu

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.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0097/21

Kontrola usneseni z 67. rady městského obvodu
Usnesení čislo: 0776/RMOb-Pol/1822/68
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 67. rady méstského obvodu ze dne 21.04.2021.
RMOb/0095I21
Návrh na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace staveb „Zpevněné plochy
u obytného objektu čp. 545 včetně demolice parkovacího přístřešku a Oprava chodníku,
úsek ul. Za Humny - č.p. 545.
Usneseni číslo: 0777IRMOb-Poll1 822168

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci staveb „Zpevněné plochy u obytného objektu čp. 545
včetně demolice parkovacího přístřešku“ a ,,Oprava chodniku, úsek ul. Za Humny - č.p. 545“,
se společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,

2)

709 00 Ostrava; IČ: 25396544, za cenu 153369587 Kč bez DPH
zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:. Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

BMObl0096I21
Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku p.č. 787/1 v k.ú.
Polanka nad Odrou
Usnesení čislo: 0778/RMOb-Pol/1822/68

Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se záměrem stavby zpevněné plochy sjezdu z pozemku parc. č. 845 a 846 na obecním
pozemku parc. č.787/1 v k.ú. Polanka nad Odrou k MK ul. Hraničky.
Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o

povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2)

3)

rozhodla

na straně vlastníka pozemku parc. č. 787/1 v k.ú. Polanka nad Odrou o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto
usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Lokajová
vedoucí odboru stavebního, dopravy a životního prostředí
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/0098l21
_
Pozemek parc. č. 788/1 — vécné břemeno NNk přípojka (CEZ- _
Usnesení číslo: 0779/RMOb-Pol/1822l68
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti
k části pozemku parc. č. 788/1, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemního a podzemního elektrického

vedení NNk a prévu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a
provozování, ve prospěch oprávněného : ČEZ, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín lVPodmokly, v rozsahu dle geometrického plénu č. 3659-IV19195/2021 potvrzený Katastrálním

2)

pracovištěm Ostrava dne 12.04. 2021 pod č. 1771/2021. Služebnost se zřizuje na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1815,-Kč, včetně DPH
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
Vyřizuje: Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0099l21
Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce
kotelny - MS“
Usnesení číslo: 0780IRMOb-Poll1822/68
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla

2)

3)

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem „Rekonstrukce kotelny — MŠ“ v rozsahu předloženého návrhu
jmenuje
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

stanovuje
termín pro otevírání obálek na 19. 05. 2021 v 9:00 hodin

4)

5)

ukládá
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek, zabezpečit veškeré potřebné úkony této
veřejné zakázky
zplnomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o
námitkách.

Vyřizuje: Roman Míhula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/0100l21
Zádost o uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku - Obec Háj ve Slezsku
Usneseni čislo: O781lRMOb-Poll1822l68
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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla

neposkytnout dotaci Obci Háj ve Slezsku, IČ: 003 00 021, se sídlem Antonína Vaška 86, 747
92 Héj ve Slezsku a to na poskytování sociální péče v Domově pro seniory Ludmila občanů
městského obvodu
ukládá
sděit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková
tajemnice UMOb

RMOb/0102I21
Žádost o stanovisko k připojení pozemků parc. č. 3062/15 a 3062/14 v k.ú. Polanka nad

Odrou k MK ul. K Mlýnku
Usnesení číslo: 0782/RMOb-PoI/1822/68

Rada městského obvodu Polanka
1) nesouhlasí
s budoucím záměrem připojení pozemků parc. č. 3062/14 a 3062/15 v k.ú. Polanka nad
Odrou do obecního pozemku parc. č. 3061 přes pozemek parc. č. 3062/24 (přilehlý zelený
pás) v k.ú. Polanka nad Odrou, ato zřízením sjezdu/nájezdu
2) nesouhlasí
se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3062/14 nebo 3062/15 v k.ú.
Polanka nad Odrou
3) ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Ing. Jaroslava Lokajové
vedoucí odboru stavebního, dopravy a životního prostředí

RMOb/0103121
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Usnesení číslo: 0783/RMOb-Pol/1822/68
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 04/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2021 dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 04/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2021.

Vyřizuje:

Ing. Zdeňka Kloužková,
tajemnice

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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Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0104121
Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky s názvem “Autobusová
zastávka a chodník 1. května"
Usnesení čislo: 0784/RMOb-Pol/1822/68
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

2)
3)

stavby s názvem “Autobusová zastávka a chodník1. května" v rozsahu předloženého návrhu
jmenuje
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
stanovuje
termín pro otevírání obálek na 26.05.2021 v 9:00 hod

4)

5)

ukládá
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této
veřejné zakázky
zplnomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o
námitkách.

Vyřizuje: Roman Mihula
vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0101/21
lnformace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 0785/RMOb—Pol/1822/68
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 20161679, 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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