Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

S”

O<

69. schůze rady městského obvodu
konané dne 26.05.2021

0786/RMOb-Pol/1822/69
0798/RMOb-Pol/1822/69

Pavel Bochnia

Martin?, Šoustalová

starosta

místostarostka

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.05.2021

Číslo usnesení

Materiál

Název

0786/RMOb-Pol/1822/69
0787/RMOb-Pol/1822/69
0788/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/0106/21
RMOb/0105/21
RMOb/0107/21

Kontrola usnesení z 68. rady městského obvodu
Rozpočtové opatření č. 5/2021

O789/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/O108/21

0790/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/O109/21

0791/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/0110/21

Pronájem reklamních ploch ve venkovní vitríně

par.č. 749 — žadatem
Návrh na výběr nejvhodnější nabidky a uzavření
smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Rekonstrukce kotelny - MS“

Úprava měsiční paušální ceny, ve věci smlouvy o
dílo S-34/2016/Mih, se společnosti OTIS a.s.
Dohoda o prominutí dluhu v souvislosti s

nouzovým stavem a krizov 'mi či mimořádnými

opatřeními, nájemce:—
0792/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/O111/21

Zábor veřejného prostranství za účelem umístěni
mobilních reklamních zařízení (žadatelz PAPILIO-

advertising, spol. s r.o., IČ 25393413)
0793/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/O112/21

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene - služebnosti a dohoda o
umístění stavby, dotčené pozemky par.č. 69/1,
70/4, 70/6, 70/7 — přeložka NNv, budouci

oprávněná: (ČEZ Distribuce a.s.)
O794/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/0113/21

0795/RMOb-Pol/1822/69
0796/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/0115/21
RMOb/0116/21

0797/RMOb-Poll1822/69

RMOb/0117/21

Návrh na uzavření dodatku č. 20/2021 ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Návrh na uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Autobusová
zastávka a chodník 1. května“
lnformace o dění v příspěvkové organizaci ZŠ a

MŠ Polanka nad Odrou a žádost o udělení
souhlasu s přijetím daru

0798/RMOb-Pol/1822/69

RMOb/O114/21

Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu

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.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0106/21
Kontrola usnesení z 68. rady městského obvodu
Usneseni číslo: 0786/RMOb-Pol/1822/69
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 68. jednéni rady ze dne 5.5.2021.

RMOb/O105121
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Usneseni čislo: 0787/RMOb-PoI/1822/69
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021
dle předloženého materiálu
2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 5/2021 v rozpočtu městského obvodu.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0107I21
Pronájem reklamních ploch ve venkovní vitríně par.č. 749 — žadatel _
Usneseni číslo: O788/RMOb-Pol/1822/69
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla
o pronájmu reklamní plochy ve venkovní vitríně na pozemku par. č. 749, k. ú. Polanka nad

Odrou, na ul. A. Letenské, před místním hřbitovem, žadatel _
ájemní smlouva bude uzavřena, na dobu určitou
s tříměsíční výpovědní Ihutou, za nájemné ve výši 800,-Kč/rok plus DPH
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1)
tohoto usnesení.

vyřizuje: Iveta Matulová, referent 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 za'konem 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/0108121
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Rekonstrukce kotelny — MS“

Usneseni číslo: 0789IRMOb-Poll1822169
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
na základě hodnotícího kritéria — nejnižší nabídkové ceny, o pořadí nabídek, o výběru

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem „Rekonstrukce kotelny — MS“, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod
poř. č. 1, se společností VAE THERM spol. s.r.o., se sídlem Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod
Radhoště, lČ:61973815 za cenu 764.708,-Kč bez DPH

2)

zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení

3)

ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.
Vyřizuje: Iveta Matulová - referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O109/21
Uprava měsiční paušální ceny, ve věci smlouvy o dílo S-34120161Mih, se společností
OTIS a.s.
Usnesení číslo: 0790/RMOb-Poll1822/69
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s úpravou ceny servisních služeb, 0 inflační index za rok 2020, ve věci smlouvy o dílo č. S34/2016/Mih ze dne 15.04.2016, uzavřené se společností OTIS a.s., se sídlem J. Opletala
3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 423 24 254, dle předloženého návrhu

2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Iveta Matulová— referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0110/21

Dohoda o prominutí dluhu v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými či mimořádnými

opatřeními, nájemce—
Usnesení číslo: 0791/RMOb-Pol/1822/69

Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
na straně pronajímatele s prominutím dluhu v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými či
mimořádn'mi o atřeními a to za obdobi 02/2021 do 02/2022 dle říloh č.1 tohoto materiálu,
nájemce: H

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.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

rozhodla

3)

o uzavření dohody o prominutí dluhu k nájemní smlouvě evid. č. S 80/2016/Kur.
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu dohody o prominutí dluhu.

Vyřizuje iveta Matulová, referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0111/21
Zábor veřejného prostranství za účelem umístění mobilních reklamních zařízení (žadateh

PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IC 25393413)
Usneseni číslo: 0792/RMOb-PoI/1822/69
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
žádost společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., lČ 25393413, sídlo 5. května 5039/22,
722 00 Ostrava-Třebovice, o povolení umístění reklamních zařízení v k. ú. Polanka nad Odrou
(pro volební kampaň parlamentních voleb 2021)

2)

3)

nesouhlasí
s umístěním reklamních zařízení propagujících volební kampaň do pozemků ve vlastnictví
SMO, MOb Polanka nad Odrou
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Bc. Beata Štěpánová, DiS., referent odboru stavebního, dopravy a životního
prostředí

RMOb/0112/21
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohoda o
umístění stavby, dotčené pozemky par.č. 69/1, 70/4, 70l6, 70/7 - přeložka NNv, budoucí
oprávněná: (CEZ Distribuce a.s.)
Usnesení číslo: 0793/RMOb-PoI/1822/69
Rada méstského obvodu Polanka
1) souhlasi
s projektovou dokumentací s názvem stavby „Polanka nad Odrou 70/4, přeložka NNv“

zpracovanou Radkem Schindlerem označenou datem 01/2021 za účelem získání územního
2)

souhlasu
souhlasí
s umístěním části nadzemních kabelové přípojky NNv vyvolané rekonstrukci křižovatky
navrhovaného projektu pod názvem „Polanka-křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové“,

budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, do obecních pozemků par. č. 69/1, 70/4, 70l6, 70/7, v k.ú. Polanka nad Odrou,
se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu, že po dokončení stavby

bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti inženýrské sítě.
Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rémci řízení o
povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
3)

rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 69/1, 70/4, 70/6, 70/7 v k.ú. Polanka nad Odrou, o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umisténi stavby, dle předlohy, ve
smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Iveta Matulová, referent hospodářské zprávy a veřejných zakázek

RMOb/0113/21
Návrh na uzavření dodatku č. 20/2021 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
Usnesení čislo: 0794/RMOb-Pol/1822/69
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
dodatek č. 20/2021 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci uzavřený mezi ČR Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a SMO - městským obvodem Polanka nad
Odrou
2) zplnomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 20/2021 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné
spolupráci.

RMOb/0115/21
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Usnesení číslo: 0795/RMOb-PoI/1822l69

Rada méstského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021
dle předloženého materiálu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 6/2021 v rozpočtu městského obvodu.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru ﬁnanci, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0116/21
Návrh na uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Autobusová
zastávka a chodník 1. května“
Usnesení číslo: 0796/RMOb-Pol/1822/69
Rada městského obvodu Polanka

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
1)

2)
3)

rozhodla
na základě hodnotícího kritéria — nejnižší nabídkové ceny, o pořadí nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
staveb s názvem „Autobusová zastávka a chodník 1. května“ 5 účastníkem, který předložil svou
nabídku pod poř. č. 2 se společností V.D.Stav - Ostrava s.r.o., se sídlem Malá 113/9, 725 25
Ostrava- Polanka nad Odrou, IČ: 28606191 za cenu 2 250 459,51 bez DPH
zplnomocňuje
starostu k podpisu dle bodu 1) tohoto usnesení
ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.
Vyřizuje: Iveta Matulová, referent hospodářské správa a veřejných zakázek

RMOb/0117I21
_
_
Informace o dění v příspěvkové organizaci ZS a MS Polanka nad Odrou a žádost o udělení
souhlasu s přijetím daru
Usnesení číslo: 0797/RMOb—Poll1822l69
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

informace ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou o dění v ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

2)

3)

4)

příspěvková organizace, se sídlem H. Salichové 816,725 25 Polanka nad Odrou, IČ: 750 29
162
souhlasi
s přijetím daru ve formě 10 ks stojanu na desinfekci v celkové hodnotě 17000 Kč od
společnosti KT Metal s.r.o., Gregora Tajovského 971/3, 725 25 Polanka nad Odrou
souhlasí
s přijetím daru a to 1 ks ptačí budky ve výši 100 Kč od společnosti Temas-Kon s.r.o.,
Volgogradská 2419/102, 730 00 Ostrava Zábřeh
ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková
tajemnice UMOb

RMOb/0114/21
lnformace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0798/RMOb-Poll1822l69
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 podobé.
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