
Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

71. schůze rady městského obvodu

konané dne 30.06.2021

čís. 0812/RMOb-Poll1822/71

0822/RMOb-Pol/1822/71

  
 

 

Pavel Bochnia
Martina Šoustalova,

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 zrušenísměrnice 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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 30.06.2021

Čislo usnesení Materiál Název

0812/RMOb—Pol/1822/71 RMOb/O132/21 Kontrola usnesení ze 70. rady městského obvodu

0813/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/O133/21 Mimořádná odměna řediteli ZS a MŠ Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace

0814/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/0134/21 Oznámení o vstupu na pozemky k.ú. Polanka nad

Odrou ve věci výměny vedení technické

infrastruktury-pozemek par.č. 4338 a 1539/4

0815/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/O135/21 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na

pozemku par. č.787/1 -ČEZ Distribuce, a.s.

0816/RMOb-PoI/1822/71 RMOb/O136/21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouva o dílo

stavba Místní komunikace a chodník Za Podjezdem

II. etapa

0817/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/0137/21 Žádost o vydání souhlasu s napojením a rozhodnutí

povolení sjezdu cizího vlastníka v obecnim

pozemku, ul. Jaroslava Štorkána, par. č. 1402

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava

0818/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/0139/21 Rozpočtové opatření č. 9/2021

0819/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/O140/21 Rozpočtové opatření č. 10/2021

0820/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/O142/21 Rozpočtové opatření č. 11/2021

0821/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/0141/21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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“

0822/RMOb-Pol/1822/71 RMOb/0138/21 Informace starosty a ostatnich radních o dění v

méstském 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

RMObIO132/21

Kontrola usnesení ze 70. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0812/RMOb-PoI/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 70. rady městského obvodu ze dne 9.6.2021.

RMObIO133/21 _ _

Mimořádná odměna řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0813/RMOb-PoI/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace dle

návrhu tohoto materiálu

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

Vyřizuje: Ing. ZdefikalKlouikové

Tajemnice UMOb

RMObIO134/21

Oznámení o vstupu na pozemky k.ú. Polanka nad Odrou ve věci výměny vedení technické

infrastruktury-pozemek par.č. 4338 a 1539/4

Usneseni číslo: 0814/RMOb-PoI/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s výměnou vedení technické infrastruktury-nadzemního elektrického vedení VN 22KV a tím se

vstupem na pozemky par.č. 4338 a 1539/4 v k.ú. Polanka nad Odrou v rámci připravované

projektové dokumentace stavby "Ostrava - Svinov, VN54, VNv", žadatel: realizační společnost

Profiprojekt s.r.o., se sídlem: Collo louky 126, 738 02 Frýdek - Místek, IČ: 27779319

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Iveta Matulová, referent hospodářské správa 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 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/0135/21 .

Zádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku par. č.787/1 -CEZ

Distribuce, a.s.

Usnesení číslo: 0815/RMOb-Pol/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

části pozemku par.č. 787/1, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, spočívající v právu zřízení, umístění

a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk a právu

vstoupit na pozemek za účelem zřízení, umístění a provozování, ve prospěch oprávněného:

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3690-1266/2020 ze dne 05.05.2021. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 45 738,-Kč, včetně DPH.

2) zplnomocňuje

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

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská, referent majetku

RMOb/O136/21

Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouva o dílo stavba Místní komunikace a chodník Za

Podjezdem II. etapa

Usneseni číslo: 0816/RMOb-Pol/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo č. 800565/2021 z důvodu vzniku méněprací a

víceprací v rámci stavby „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, il.

etapa" se zhotovitelem, společností STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158

00 Praha 5, IČO: 60838744, dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na částku 5.775.681,69 Kč

bez DPH dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)tohoto usnesení.

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

BMOb/0137/21

Zádost o vydání souhlasu s napojením a rozhodnuti povoleni sjezdu ciziho vlastnika v

obecnim pozemku, uI. Jaroslava Storkána, par. č. 1402 ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0817/RMOb-Pol/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost Ing. Martina Grygara, IČ 01624237, se sídlem Kyjovice 277, 74768, kte ' zastu u'e na

základě plné moci stavebníkaM

_,Ostrava, o souhlas s připojením na pozemek parc. č. 1402, ostatní plocha,

V souladu s nařízením EU 20161679, 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

ostatni komunikace, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci akce “Novostavba

rodinného domu na pozemku č. parc.1415"

2) souhlasi

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 1415 zahrada, v k.ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MKIII. třídy — ul. Jaroslava Štorkána na par. č. 1402, ostatni

plocha, ostatni komunikace, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 pism. b)

zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel Ing.

Martin Grygar, IČ 01624237, se sídlem Kyjovice 277, 74768, který zastupuje na základě plné

mocn

Ostrava za předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné

překážky vyšší než 0,7 m

3) souhlasi

s umístěním části zpevněného sjezdu na pozemku par. č. 1415 zahrada, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 1402, ostatní plocha, ostatní komunikace, v

k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, žadatel Ing. Martin Grygar, IČ 01624237, se sídlem

K 'ovice 277, 74768, kte ' zastu u'e na základě Iné moci stavebníka_

W,Ostrava a se vstupem do tohoto pozemku
za účelem realizace.

Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o

povoleni zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1402, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o

uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto

usnesení

5) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto

usnesení

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMObIO139/21

Rozpočtové opatření č. 9/2021

Usneseni číslo: 0818/RMOb-Poll1822/71

Rada méstského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová,

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

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/0140/21

Rozpočtové opatření č. 10/2021

Usnesení číslo: 0819/RMOb-Pol/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 10/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 10/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová,

referent odboru financi, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0142/21

Rozpočtové opatření č. 11/2021

Usnesení číslo: 0820IRMOb-Poll1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová,

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0141/21

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jejímž předmětem je realizace staveb

„Zpevněné plochy u obytného objektu čp. 545 včetně demolice parkovacího přístřešku a

Oprava chodniku, úsek ul. za Humny - č.p. 545“

Usneseni číslo: 0821/RMOb-Pol/1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800547/2021 zdůvodu vzniku méněpraci a

víceprací vrámci stavby „Zpevněné plochy u obytného objektu čp. 545 včetně demolice

parkovacího přístřešku“ a „Oprava chodníku, úsek ul. za Humny - č.p. 545“ se zhotovitelem,

společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709

00 Ostrava; IČ: 25396544, dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na částku 1.672.407,37 Kč bez

DPH, dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

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

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 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/0138/21

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usneseni číslo: 0822IRMOb-Poll1822/71

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 0 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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