
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

75. schůze rady městského obvodu

konané dne 22.09.2021

0866/RMOb-Poll1822/75čís.

0875/RMOb-Poll1822/75

  
 

 

. . , 7 “" ,
Pavel Bochnla Martma'Šoustanva

starosta místostárostka

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.

OSTRAVA! !!

POLANKA

Strana 1/6 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 22.09.2021

Číslo usnesení Materiál Název

0866/RMOb-Poll1822/75 RMOb/O193/21 Kontrola usnesení ze 74. rady městského obvodu

0867/RMOb-Pol/1822/75 RMOb/0187/21 Zařazení nově vybudovaných chodníků do sítě

místních komunikací vybudovaných v rámci akce s

názvem: „Místní komunikace Za Podjezdem — SC

101 Místní komunikace Za Podjezdem, SO 102

Chodník Za Podjezdem, na pozemcích par. č. 2170,

2183, 2227, 2260, 2196, v kat. území Polanka nad

Odrou — II. etapa“

0868/RMOb-PoI/1822/75 RMOb/O188/21 Návrh na uzavření smlouvy o dilo na servis a opravy

zdvihacího zařízení se společností KONE a.s., kdy

předmětem smlouvy je zajištění pravidelného servisu

výtahu v budově DPS, na ul. Janovská čp.476.

0869/RMOb-Pol/1822/75 RMOb/O189/21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo s

názvem akce „Autobusová zastávka a chodník 1.

května“.

0870/RMOb-PoI/1822/75 RMOb/O190/21 Plán inventur na rok 2021

0871/RMOb-Pol/1822/75 RMOb/O191/21 „Komerční banka — smlouva o přímém bankovnictví“

0872/RMOb-Pol/1822/75 RMOb/O192/21 „Rozpočtové opatření č. 21/2021"

0873/RMOb—Pol/1822/75 RMOb/0195/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene, č.

8800077179_1/BVBIP — pozemek par.č. 513/2

zahrada, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava —

pro stavbu s názvem „Autobusová zastávka Dolní

Polanka, SO 02 Přeložka STL plynovodu, číslo

stavby: 8800077179“ přeložka plynového zařízení

0874/RMOb-Poll1822/75 RMOb/O196/21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s

názvem akce „Parkoviště u hřbitova“.

O875/RMOb-Poll1822/75 RMOb/O194/21 Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařizenlm 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/0193I21

Kontrola usnesení ze 74. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0866/RMOb-Poll1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 74. rady městského obvodu ze dne 08.09.2021.

RMOb/0187/21

Zařazení nově vybudovaných chodníků do sítě místních komunikací

vybudovaných v rámci akce s názvem: „Místní komunikace Za Podjezdem — SO

101 Místní komunikace Za Podjezdem, SO 102 Chodník Za Podjezdem, na

pozemcích par. č. 2170, 2183, 2227, 2260, 2196, v kat. území Polanka nad Odrou

— II. etapa“

Usnesení číslo: 0867/RMOb-Poll1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se zařazením nově vybudovaných chodníků do sítě místních komunikací v rámci investiční

činnosti SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou s názvem akce: „Místní komunikace Za

Podjezdem — SO 101 Místní komunikace Za Podjezdem, SO 102 Chodník Za Podjezdem, na

pozemcích par. č. 2170, 2183, 2227, 2260, 2196, v kat. území Polanka nad Odrou — II. etapa“

na pozemcích par. č. 2170, 2183, 2227, 2260 a 2196 do kategorie místních komunikací IV. třídy

v majetkové správě SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedených staveb do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0188/21

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

společností KONE a.s., kdy předmětem smlouvy je zajištění pravidelného

servisu výtahu v budově DPS, na ul. Janovská čp.476.

Usnesení číslo: 0868/RMOb-Poll1822/75

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-Vokovice, |Č:OO176842, předmětem smlouvy je

zajištění pravidelného servisu a 24 hodinového dispečinku ve vztahu k výtahu umístěného

v budově - Dům Pokojného Stáří, ul. Janovská čp.476

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:. Iveta Matulová — referent odboru 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

RMOb/0189/21

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem akce „Autobusová

zastávka a chodník 1. května“.

Usnesení číslo: 0869/RMOb-PoI/1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo č. 800555/2021 zdůvodu vzniku víceprací a

vynucené úpravě časového harmonogramu v rémci stavebního objektu „Autobusová zastávka,

Dolní Polanka, ul. 1. května“ se zhotovitelem, společnosti V. D. Stav — Ostrava s.r.o., IČO:

28606191, kdy dodatkem č. 1 se upravuje celková cena smlouvy na částku 2.336.097,27 Kč

bez DPH dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O190/21

Plán inventur na rok 2021

Usnesení číslo: 0870/RMOb-PoI/1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

Plán inventur na rok 2021, jako přílohu č. 10 směrnice 2/2012 k provádění inventarizace

majetku a závazků.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0191/21

„Komerční banka - smlouva o přímém bankovnictví“

Usnesení číslo: 0871/RMOb-Pol/1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

u o uzavření smlouvy o přímém bankovnictví na službu Internetové bankovnictví MojeBanka

Business identifikační číslo 474506476 k běžnému účtu č. 123-3112020237/0100 zřízeného

Komerční banky

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

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.

OSTRAVA!!!

POLANKA

Strana 4/6
NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0192/21

„Rozpočtové opatření č. 21/2021 “

Usnesení číslo: 0872/RMOb-Pol/1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 21/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 21/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0195121

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene, č. 8800077179_1/BVB/P — pozemek par.č. 513/2 zahrada, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava - pro stavbu s názvem „Autobusová

zastávka Dolní Polanka, SO 02 Přeložka STL plynovodu, číslo stavby:

8800077179“ přeložka plynového zařízení

Usnesení číslo: 0873/RMOb-Poll1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemního plynárenského zařízení v rámci stavby s názvem „Autobusová

zastávka Dolní Polanka, SO 02 Přeložka STL plynovodu, číslo stavby: 8800077179", v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný věcného břemene: společnost GasNet,

s.r.o., IČO 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená na

základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, se sídlem Plynárenská

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, do obecního pozemku par. č. 513/2 zahrada, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za

předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene —

služebnosti inženýrské sítě

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 513/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření

Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

č. 8800077179_1/BVB/P, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu Dodatku č. 1 dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

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/O196/21

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem akce „Parkoviště u

hřbitova“.

Usnesení číslo: 0874/RMOb-Poll1822/75

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800544/2021 zdůvodu vzniku víceprací a

méněprací a změny termínu stavby s názvem „Parkoviště u hřbitova“ se zhotovitelem,

společnosti V. D. Stav — Ostrava s.r.o., IČO: 28606191, kdy dodatkem č. 1 se upravuje cena

díla na částku 5.578.275,33 Kč bez DPH dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizue: Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O194I21

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0875/RMOb-Pol/1822/75

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 lyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46IES. a zákonem č. 11012019, 0 zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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