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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 20.10.2021
Číslo usnesení

Materiál

Název

0876/RMOb-Pol/1822/76
0877/RMOb—Pol/1822/76

RMOb/O204/21
RMOb/0201/21

0878/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/O197/21

Kontrola usnesení ze 75. rady městského obvodu
Návrh na uzavření smlouvy o dílo, „Oprava místní
komunikace ulice Nábřežní“.
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v
obecním pozemku — vodovodní a kanalizační

přípojka, ul. Anny Letenské, par. č. 765 ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s
názvem akce „Autobusová zastávka a chodník 1.
května“
Schválení plánu zimní údržby na období 1. 11. 2021
— 31. 03. 2022
Návrh na uzavření smlouvy o dílo „Zimní údržba
komunikací 2021 - 2022".
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v
obecním pozemku — sjezd a vodovodm’ přípojka, ul.
U Cihelny, par. č. 1975/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava a žádost o souhlas s umístěním stavby
„Rodinný dům Polanka nad Odrou“
Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a
účinnosti systému ňnanční kontroly

0879/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/O199/21

0880/RMOb-Pol/1 822/76

RMOb/0200/21

0881/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/0202/21

0882/RMOb-Pol/1 822/76

RMOb/0203/21

0883/RMOb-Pol/1 822/76

RMOb/0205/21

0884/RMOb-Pol/1 822/76

RMOb/0206/21

Smlouva o uvedení inzerce na stránkách OS ČLK

0885/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/0198/21

Ostrava, č. smlouvy l/700
Záměr pronájmu bytové jednotky číslo 4 v Domě
Pokojného Stáří č.p.476/11, na ul. Janovská

0886/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/0208/21

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

0887/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/0209/21

příspěvková organizace
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách

0888/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/0210/21

0889/RMOb-Pol/1822/76

RMOb/0207/21

dodávky elektřiny, dodavatel ČEZ Prodej, a.s.
Smlouva o přeložce č. Z_824_12_8120076181,

provozovatel: ČEZ Distribuce, a.s.
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0204/21
Kontrola usnesení ze 75. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0876/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení ze 76. rady městského obvodu ze dne 22.09.2021
RMOb/0201/21
Návrh na uzavření smlouvy o dílo, „Oprava místní komunikace ulice Nábřežní“.

Usnesení číslo: 0877/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
o uzavření smlouvy o dilo na realizaci stavby s názvem „Oprava místní komunikace ulice
Nábřežní“ se společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; IČ: 25396544, za cenu 1.113.635,07 Kč bez DPH

2)

zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.
Vyřizuje: . Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0197/21
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku —
vodovodní a kanalizační přípojka, ul. Anny Letenské, par. č. 765 ostatní plocha,

ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0878/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala

žádost W
_,
Im vo ovo ní a ana Izacnl prlp0] y na pozemku par. č. 3957 trvalý
trávní porost do obecního pozemku par. č. 765 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.

2)

Polanka nad Odrou, obec Ostrava
souhlasí
s umístěním vodovodni a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 3957 trvalý trávní porost do
obecního pozemku par. č. 765 ostatní locha, ostatní komunikace vše v k. '. P

Odrou, obec Ostrava, mvesont «ﬂ
_ a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za
předpokladu, že po dokončení kanalizační přípojky bude uzavřena smlouva o zřízení
služebnosti

3)

4)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 765 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu
odstavce 2) tohoto usnesení
zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Mířijovská,
referent majetku

RMOb/0199I21
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem akce „Autobusová
zastávka a chodník 1. května“

Usnesení číslo: 0879/RMOb-Poll1822/76
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 800555/2021 z důvodu vzniku víceprací a
vynucené úpravě časového harmonogramu v rámci stavebního objektu „Chodník 1. Května
část konečná MHD — ul. Nábřežní" se zhotovitelem, společností V. D. Stav — Ostrava s.r.o.,
IČO: 28606191, kdy dodatkem č. 1 se upravuje celková cena smlouvy na částku 2.784.736,28
Kč bez DPH dle předloženého materiálu
2)

zplnomocňuje
starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:

Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb10200121
Schválení plánu zimní údržby na období 1. 11. 2021 — 31. 03. 2022
Usneseni éislo: 0880/RMOb-Pol/1822I76
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
předložený plán zimní údržby místních komunikací na území SMO, Městského obvodu Polanka
nad Odrou na období od 01. 11. 2021 do 31. 03. 2022, v rozsahu předloženého návrhu
2) ukládá
předložit schválený plán zimní údržby místních komunikací odboru dopravy Magistrátu města
Ostravy, a v zimním období dbát na plnění povinností dle tohoto schváleného plánu.
Vyřizuje:

Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0202121
Návrh na uzavření smlouvy o dilo ,,Zimni údržba komunikací 2021 - 2022“
Usneseni číslo: 0881/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajištění provádění zimní údržby komunikací ve
správě městského obvodu v období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022, se společností Družstvo
vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava — Polanka nad

Odrou; IČ: 13644009
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:

Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0203l21
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku —
sjezd a vodovodní přípojka, ul. U Cihelny, par. č. 1975/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a žádost o souhlas s
umístěním stavby „Rodinný dům Polanka nad Odrou“

Usnesení číslo: 0882/RMOb-PoI/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala

Edam, zastoupenou
Ing. arch. Kateřinou Trávníčkovou, bytem Nádražní 858, 742 83 Klimkovice, o souhlas s
připojením na pozemek par. č. 1975/4, ostatní plocha, ostatni komunikace, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava v rámci stavby “Rodinný dům Polanka nad Odrou“ a souhlas s umístěním
stavby na pozemku par. č. 1990 zahrada, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, který
sousedí s obecním pozemkem

2)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 1990, zahrada v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK III. třídy — ul. U Cihelny na par. č. 1975/4, ostatní
plocha, ostatni komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 písm. b)
zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění ozdějších předpisů, žadatel

H zastoupená Ing. arch.
a erinou ravníčkovou, se sídlem Nádražní

858, 742 83 Klimkovice za předpokladu, že do
rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m

3)

souhlasí
s umístěním části zpevněného sjezdu, vstupu, vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty,
pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku par. č. 1990 zahrada do obecního
pozem
'
'
'
'
'
'. Polanka nad Odrou,

žadatel
zastoupená Ing. arch.
Kateřinou Trávníčkovou, se sídlem Nádražní 858, 742 83 Klimkovice a se vstupem do tohoto
pozemku za účelem realizace.
Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o

povolení zvláštního užívání a dle § 25 zékona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
4)

souhlasí
s umístěním stavby rodinného domu na pozemku par. č. 1990 zahrada, který sousedí s
obecním pozemkem par. č. 1975/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka na
Odrou obec Ostrava, investor:

_zastoupená Ing. arch.
Klimkovice
5) rozhodla

|

ovou, se Sl em

a raznl

,

83

na straně vlastníka pozemku par. č. 1975/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve
smyslu odstavce 3) tohoto usnesení

6)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 5) tohoto
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

7)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0205/21
Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly
Usnesení číslo: 0883/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského
obvodu v roce 2021, č.j. SMO/472452/21/lAK/Juch
2) ukládá
tajemnici ÚMOb Polanka nad Odrou zajistit odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu.
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková
tajemnice UMOb
RMObI0206l21
Smlouva o uvedení inzerce na stránkách OS ČLK Ostrava, č. smlouvy II700
Usnesení číslo: 0884/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na straně odběratele o uzavření smlouvy o uvedeni inzerce na stránkách OS ČLK Ostrava, č.
smlouvy I/7001, za smluvní cenu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2)

3)

zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Smlouvy o uvedení inzerce na
stránkách OS ČLK Ostrava, č. smlouvy l/7001 dle bodu 1) tohoto usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0198/21
Záměr pronájmu bytové jednotky číslo 4 v Domě Pokojného Stáří č.p.476/11, na
ul. Janovská
Usnesení číslo: 0885/RMOb-Pol/1822l76
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o záměru pronájmu bytu č.4 v I. NP na adrese Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad
Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výmzěry 22, 95 m2,
za nájemné ve vyši 64, 70 Kč/m2 včetně nájmu sklepních prostor výměry 2,44 m2, za nájemné
ve výši 20, -Kč/m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Iveta Matulová, referent hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/O208/21

„

Výroční zpráva ZS a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 08861RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
výroční zprávu ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, se sídlem H. Salichov
é
816, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou.
RMOb/0209/21
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,
dodavatel ČEZ Prodej, a.s., uzavření smluv na dodávku energií v rámci objektu
č.p. 863 v k.ú. Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0887IRMOb-Poll1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se společno
stí ČEZ
Prodej, a.s., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425,14O 53 Praha 4, na odběrné místo,
adresa
Janovská 476/11 , 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, byt č.4
2) zplnomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení
3) zplnomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu veškerých smluv ve věci zajištění převodu odběrný
ch
míst ve vztahu k objektu č.p.863, na ul. 1. Května, 725 25 Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Iveta Matulová, referent odboru hospodářské Správy a veřejných zakázek
RMOb/0210121
Smlouva o přeložce č. Z_824_12_8120076181, provozovatel: ČEZ Distribuce,
a.s.

Usnesení číslo: 0888/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s realizací přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle projekto
vé
dokumentace vypracované NOVPRO FM, s.r.o. na stavbu “Polanka nad Odrou
70/4 přeložka

2)

NNv, č. lZ-12-8002417“ vyvolané rekonstrukcí křižovatky navrhovaného projektu pod
názvem
„Polanka-křižovatka ulic1.května a Heleny Salichové“.
rozhodla
na strané žadatele o uzavření smlouvy o přeložce č. Z_824_12_8120076181 na obecníc
h
pozemcích par. č. 69/1, 70/8 (sloučení par. č. 70/4, 70/6,70/7), v k. ú. Polanka nad Odrou,
obec
Ostrava a o provedení úhrady zálohy na provedení přeložky na částku 468 999 Kč po uzavření
této smlouvy, kdy přesné vyčíslení bude po skončení realizace a vyúčtování všech nákladů
spojených s přeložkou
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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Smlouvy o přeložce č.
Z_824_12_8120076181 dle bodu č.2) tohoto usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0207l21
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0889/RMOb-Pol/1822/76
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o déni v městském obvodu.
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