
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

79. schůze rady městského obvodu

konané dne 08.12.2021
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O933/RMOb-Pol/1822/79

  
 

 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvisiosti 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 08.12.2021

Číslo usnesení

0916/RMOb-POI/1822/79

0917/RMOb-POI/1822/79

0918/RMOb-Pol/1822/79

0919/RMOb-Poll1822/79

0920/RMOb-Poll1822/79

0921/RMOb-Pol/1822/79

0922/RMOb-Pol/1 822/79

0923/RMOb—Pol/1822/79

0924/RMOb-Pol/1822/79

0925/RMOb-Pol/1822/79

0926/RMOb-Pol/1822/79

0927/RMOb-Pol/1822/79

0928/RMOb-Pol/1822/79

0929/RMOb-Pol/1822/79

0930/RMOb-Pol/1822/79

0931/RMOb-Pol/1822/79

Materiál

RMOb/0243/21

RMOb/0240/21

RMOb/O244/21

RMOb/0246/21

RMOb/0247/21

RMOb/0250/21

RMOb/0251/21

RMOb/0255/21

RMOb/0252/21

RMOb/O253/21

RMOb/0257/21

RMOb/0256/21

RMOb/0254/21

RMOb/0261/21

RMOb/0249/21

RMOb/0248/21

Název

Kontrola usnesení ze 78. rady městského obvodu

Převod stavby: „Úprava veřejného osvětlení

zpevněné plochy objektu u č.p. 545 na pozemku

p.č. 194/1 v kat. území Polanka nad Odrou

Žádost o souhlas na předložený situační výkres č.

1 s výstavbou RD — Pospíšilovi RD par. č. 2731/2

k.ú. Polanka nad Odrou

Návrh na uzavření smlouvy o veřejném

provozování hudebních děl, OSA, z.s.

Zpráva z inspekční činnosti provedené v ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

příkazní na zajištění služeb se společnostní Euro

Grant Investment s.r.o., kdy předmětem dodatku je

úprava smlouvy s ohledem na změnu v plátcovství

DPH u smluvního subjektu

Pronájem bytu číslo 6A a skončení nájmu dohodou

v bytovém domé čp. 545/84, ul. 1.května

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,

jejímž předmětem je realizace staveb „Místní

komunikace Anny Letenské“ a „Opravy místních

komunikací“

„Rozpočtové opatření č. 24/2021“

„Rozpočtové opatření č. 25/2021“

Návrh na ukončení smluvního vztahu se

společností EU - Print s.r.o., se sídlem Bořivojova

650/48, 718 00 Ostrava

Protokol o výsledku kontroly v rámci výkonu

samostatné působnosti na úseku ochrany vod,

vodovodů a kanalizaci, komunálních služeb

“Dodatek č. 6 zřizovací listiny Základní škola a

mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace “

Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace

Žádost o vydéni souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku — vodovodní a kanalizační

přípojka, ul. Odbočná, par. č. 1524/1 ostatní

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

Odrou, obec Ostrava"

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku — vodovodni a kanalizační

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobn ích 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

přípojka, ul. Odbočná, par. č. 1524/1 ostatní

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

Odrou, obec Ostrava"

0932/RMOb-Poll1822/79 RMOb/0245/21 Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku — zpevněný sjezd, vodovodní,

kanalizační přípojka do pozemků par. č. 787/1 a

911/1 v k. Ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

0933/RMOb-Pol/1822/79 RMOb/0258/21 Informace starosty a ostatních radních 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 podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0243/21

Kontrola usnesení ze 78. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 0916/RMOb-Pol/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 78. rady městského obvodu ze dne 26.11.2021.

RMOb/0240/21 .

Převod stavby: „Uprava veřejného osvětlení zpevněné plochy objektu u č.p. 545 na

pozemku p.č. 194/1 v kat. území Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0917IRMOb-Poll1822l79

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s převodem stavby „Úprava veřejného osvětlení

zpevněné plochy u objektu č.p. 545 na pozemku p.č. 194/1 v k.-ú. Polanka nad Odrou, ve výši

účetní hodnoty 133.483,65 Kč (s DPH) do majetku Statutárního města Ostrava

2) ukládá

předložit tento materiál na nejbližší Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0244/21

Žádost o souhlas na předložený situační výkres č. 1 s výstavbou RD_par. č.

2731/2 k.ú. Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0918/RMOb-PoI/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s v 'stavbou rodinného domu na ozemku ar. č. 2731/2 v k. ú. Polanka nad Odrou ro žadatele

WSouhlasse
vydává jako jeden z dokladů pro vydání souhlasu se stavebním záměrem stavby pro stavební

úřad

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Lokajová,

vedoucí odboru stavebního, dopravy a životního prostředí

RMOb/O246/21

Návrh na uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, OSA, z.s.

Usneseni čislo: O919/RMOb—Poll1822/79

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 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

1) rozhodla

o uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl dle přílohy č. 1) tohoto

materiálu

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení

3) ukládá

odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury provést úhradu částky po obdržení daňového

dokladu.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0247/21 _ .

Zpráva z inspekční činnosti provedené v ZS a MS Polanka nad 0drou, příspěvková

organizace

Usnesení číslo: 0920/RMOb—Poll1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

zprávu z inspekční činnosti č.j. ČŠiT-1283/21-T a protokol o kontrole č.j. ČŠIT-1284/21-T

provedené v Základní škole a mateřské škole Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, se

sídlem H. Salichové 816/28, 725 25 Polanka nad Odrou, IČ: 75029162

2) bere na vědomí

sdělení ředitele Základní a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, se

sídlem H. Salichové 816/28, 725 25 Polanka nad Odrou, IČ: 75029162 k odstranění nedostatků

zjištěných při inspekční činnosti.

RMOb/O250/21

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na zajištění služeb se společnostní

Euro Grant Investment s.r.o., kdy předmětem dodatku je úprava smlouvy s ohledem na

zménu v plátcovství DPH u smluvního subjektu

Usnesení číslo: 0921/RMOb-Pol/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na zajištění služeb č. 800062/2018 se společností

Euro Grant Investment s.r.o., se sídlem Reální 172/2, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,

IČO: 02323028, kdy předmětem dodatku je úprava smlouvy vyvolaná změnou v plátcovství

DPH, a změnou sídla u smluvního subjektu, vše v rozsahu předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

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

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0251/21

Pronájem bytu číslo 6A a skončení nájmu dohodou v bytovém domé čp. 545/84, uI. 1.května

Usnesení čislo: 0922/RMOb-PoI/1822/79

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich 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

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o skončení nájmu bytu č. 6A,ve 3.NP v b tovém domé na adrese: 1. května 545, 725 25

Ostrava-Polanka nad Odrou_k31.12.2021

2) rozhodla

o pronájmu bytu číslo 6A ve vlastnictví SMO, svěřenému městskému obvodu Polanky nad

Odrou na ul. Janovská č . 476, 725 25 Ostrava -Po|anka nad Odrou,—

—súčinností od
01.01.2022, na dobu neurčitou stříměsíční výpovědní lhůtou a s navýšením o míru inflace

nejdříve od počátku roku 2022

3) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o skončení nájmu a

podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení.

vyřizuje: Iveta Matulová

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0255/21

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

„Místní komunikace Anny Letenské“ a „Opravy místních komunikací“

Usnesení číslo: 0923/RMOb-PoI/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800572/2021 z důvodu vzniku méněprací a

víceprací v rámci stavby „Místní komunikace A. Letenské“ se zhotovitelem, společností

Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava;

IČ: 25396544, dodatkem č. 1 se upravuje celková cena smlouvy na částku 1.563.300,97 Kč bez

DPH, dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0252/21

„Rozpočtové opatření č. 24/2021 “

Usnesení číslo: 0924/RMOb-PoI/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 24/2021 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 24/2021 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí 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/0253/21

„Rozpočtové opatření č. 25/2021“

Usneseni číslo: 0925/RMOb-Poll1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 25/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 25/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0257/21

Návrh na ukončení smluvního vztahu se společností EU - Print s.r.o., se sídlem Bořivojova

650/48, 718 00 Ostrava

Usnesení číslo: 0926/RMOb-Pol/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o ukončení smluvního vztahu se společnosti EU - Print ., se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00

Ostrava - Kunčičky na výrobu tiskoviny s názvem Polanský zpravodaj, č. smlouvy 80015/2018

dohodou ke dni 18.12.2021.

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dohody o ukončení smlouvy.

RMOb/0256/21

Protokol o výsledku kontroly v rámci výkonu samostatné působnosti na úseku ochrany

vod, vodovodů a kanalizací, komunálních služeb

Usnesení číslo: 0927/RMOb-Pol/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

protokol č.j. SMO/74712OZ1/OŽP/Ktr v rámci kontroly výkonu samostatné působnosti na

úseku ochrany vod, vodovodů a kanalizaci, komunálních služeb

2) ukládá

starostovi městského obvodu předložit Protokol o kontrole dle přílohy č. 1) tohoto materiálu na

nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu.

Vyřizuje: Pavel Bochnia, starosta MOb

RMOb/0254/21

“Dodatek č. 6 zřizovací listiny Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace “

Usneseni číslo: 0928/RMOb-Pol/1822/79

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 0 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.

OSTRAVA!!!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace se sídlem Heleny Salichové 816, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČ 75029162

s účinností od 01.01.2022 dle přílohy tohoto materiálu

2) ukládá

starostovi MOb předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na nejbližším zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Pavel Bochnia, starosta MOb

RMOb/0261/21 _ _

Souhlas s přijetím daru pro ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usneseni čislo: 0929IRMOb-Poll1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím daru 7 ks počitaču Triline PROFI Silent l110 od Statutárního města Ostrava.

2) ukládá

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

BMOb/0249/21

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku — vodovodní a

kanalizační přípojka, ul. Odbočná, par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava"

Usnesení číslo: 093OIRMOb-Poll1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost

_osouhlas s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1523/7

zahrada do obecního pozemku par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1523/7 zahrada do

obecního pozemku par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatni komunikace, vše v k. ú. Polanka nad

Wa,investor:—

, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1524/1 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

4) zplnomocňuje

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

usnesení

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.

OSTRAVA!!!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0248I21

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku — vodovodní a

kanalizační přípojka, ul. Odbočná, par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava"

Usneseni číslo: 0931/RMOb-Pol/1822/79

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost_o
souhlas s umístěním vodovodni a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1523/1 zahrada do

obecniho pozemku par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1523/1 zahrada do

obecního pozemku par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, investor:_

_a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 1524/1 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

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0245/21

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku —

zpevněný sjezd, vodovodní, kanalizační přípojka do pozemků par. č. 787/1 a

911/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0932/RMOb-Poll1822/79

Rada městského obvodu Polanka

která zastu u'e na  

   

, o souhlas s připojením na pozemek par. č.

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

787/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci

akce “Novostavba RD Polanka -

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 3982 orná půda, v k. u.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK III. třídy — uI. Hraničky na pár. č 787/1 ostatní plocha

ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona

o ozemních komunikacíchč.13/1997 Sb., ve znění     

 

=za předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou

zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m

3) souhlasí

s umístěním části vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněného sjezdu pro napojení

budoucího rodinného domu na pozemku par. č. 3982 do obecních pozemků par.c.c787/1 a

911/1, vše k. ú. Polanka nad Odrou žadatel '

 

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 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o

uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 3) 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 Míříjovská,

referent majetku

RMOb/0258/21

lnformace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 09331RMOb-PoI/1822179

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/6733. 0 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 údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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