Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

80. schůze rady městského obvodu

S”

O:

konané dne 15.12.2021

0934/RMOb-PoI/1822/80
0939/RMOb-Poll1822/80

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobe
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 15.12.2021
Číslo usnesení

Materiál

Název

0934/RMOb-PoI/1822/80

RMOb/O260/21

Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na byty 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, dohoda o ukončení nájmu
služebního bytu č.7 a uzavření dodatku č.1 bytu č.4 v

Domě Pokojného stáří čp.476 v k. ú. Polanka nad
Odrou

0935/RMOb-Pol/1822/80

RMOb/0259/21

Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám bytů
v domé čp.545 a čp.1 v k.ú. Polanka nad Odrou
Umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení (3. p.

0936/RMOb-PoI/1822/80

RMOb/0262/21

0937/RMOb-PoI/1822/80

RMOb/0264/21

návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž
předmětem je realizace stavby „Oprava místní

0938/RMOb-Pol/1822/80

RMOb/0263/21

Žádost o vydání souhlasu s napojením sjezdu k

RMOb/0265/21

Odrou
Informace starosty a ostatních radních o dění v

1275 — sportovní hala

komunikace ul. Nábřežní“
obecnímu pozemku parc. č.1437/1 v k.ú. Polanka nad

0939/RMOb-Poll1822/80

městském obvodu

L'

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

RMOb/0260/21
Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na byty 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, dohoda o ukončení
nájmu služebního bytu č.7 a uzavření dodatku č.1 bytu č.4 v Domě Pokojného stáři čp.476 v k. ú.
Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0934/RMOb-Pol/1822/80
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o pronájmu bytu č. 1 (byt zvláštního určení) v l. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou,—
s účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k01.01. následného roku 0

roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ nejdříve od počátku roku 2022
2)

rozhodla
o pronájmu bytu č. 2 v I.NP na adrese: Janovská 476/11 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví
SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou,
5

—í od 01.01 .2022, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ

nejdříve od počátku roku 2022
3)

rozhodla
o pronájmu bytu č. 3 v I. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictvi

vaodu Polanka nad Odrou, m

4)

s účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ
nejdříve od počátku roku 2022
rozhodla
o pronájmu bytu č. 5 v II. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictvi
SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odroum

— s účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s pravidelným navyšovánim nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ
5)

nejdříve od počátku roku 2022
rozhodla
o pronájmu bytu č. 6 v II. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve

vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou,—
účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. následného roku 0

roční inflaci, vyhlášenou čsú nejdříve od počátku roku 2022
6)

rozhodla
o pronájmu bytu č. 7 v ||.NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví

SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou—
—u s účinností od 01.01 .2022, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s pravidelným navyšovánim nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ
7)

nejdříve od počátku roku 2022
rozhodla
o pronájmu bytu č. 8 v II. NP na adrese: Janovská 476/1
r va-Polanka nad Odrou ve vlastnictví
SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou,%

_ s účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

8)

s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ
nejdříve od počátku roku 2022
rozhodla

o pronájmu bytu č. 9 v lll. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve

vlastnictví SMO svěřen' městskému obvodu Polanka nad Odroum

— súčinností od 01.01.2022. na dobu neurčitou
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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9)

s tříměsíční výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k01.01. následného roku 0
roční inflaci, vyhlášenou ČSÚ nejdříve od počátku roku 2022
rozhodla

o pronájmu bytu č. 10 v III. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve

vlastnictví SMO, svěřen' městskému obvodu Polanka nad Odrou, panu _
— nad Odrou s účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou střímésíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci,

vyhlášenou ČSÚ nejdříve od počátku roku 2022
10) rozhodla
o pronájmu bytu č. 11 v III.NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve
vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou
s účinností od 01.01.2022, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. následného roku 0 roční inflaci,

vyhlášenou ČSÚ nejdříve od počátku roku 2022

11)

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě evid. č.800604/2021, ze dne 24.11.2021 bytu č.4 v I. NP na
adrese Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Polanka nad Odrou, dodatek č.1 je přílohou č.6) tohoto materiálu
12) rozhodla
na straně pronajímatele o skončení nájemní smlouvy k služebnímu bytu č. 7 nově bytu (2. 9, v bytovém
domě čp. 476 na ul. Janovská s ukončením funkce správce objektu a související zrušení statutu služebního

b tu v

I'va'ící z nájemní smlouvy evid. č. MJP/157/2006 ze dne 23.01.2006 uzavřenou

“jem bytové jednotky č. 7 a statut služebního bytu č. 7 zanikne dohodou o skončení nájemní

smlouvy ke dni 31.12.2021, dohoda je přílohou č.8) tohoto materiálu
13) zplnomocňuje
starostu k podpisu nových nájemních smluv dle bodu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) tohoto usnesení
dále podpisu dodatku č.1 ve věci změny výše služeb nájmu bytu č. 4 dle bodu 11) tohoto usnesení
a podpisu dohody o ukončení nájmu a zrušení statutu služebního č.7 dle bodu 12) tohoto usnesení.
Vyřizuje: Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek.

RMOb/0259/21
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám bytů v domě čp.545 a čp.1 v k.ú. Polanka nad
Odrou
Usnesení číslo: 0935/RMOb-Poll1822l80
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám bytu (3. 1B, 28,38, 48, SB a 5A bytového domu čp. 545, ul.
1května, Ostrava-Polanka nad Odrou dle přílohy č.1) tohoto materiálu
2) rozhodla
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám pečovatelských bytů č. 1,2.3,4,5,6,7, a 8 v domě čp. 1, ul.
1května, Ostrava-Polanka nad Odrou, dle přílohy č. 1) tohoto materiálu

zplnomocňuje
starostu k podpisu dodatků k nájemním smlouvám bytového domu čp.545 a čp.1 dle bodu 1) a 2)

tohoto usnesení.

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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městský obvod Polanka
rada městského obvodu
RMOb/0262/21
Umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení č. p. 1275 — sportovni hala
Usneseni číslo: 0936/RMOb-Pol/1822/80
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
vyrobit a umistit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovni haly na ul. Heleny
Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši 14 400 Kč plus
DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou od 01.01.2022 do
31.12.2022 pro společnost Style Floor Products, s.r.o., IČ 285 77 761, se sídlem: Oblouková 1300/9a,

2)

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou
rozhodla
vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovní haly na ul. Heleny
Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odménu v celkové výši 14 400 Kč plus
DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou od 01.01.2022 do
31 .12.2022 pro společnost UNICAR, spol. s r. 0., IČ 439 65 580, se sidlem: Vítkovická 2744/36, Moravská

Ostrava, 702 00 Ostrava
3)

rozhodla

vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovni haly na ul. Heleny
Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši 43 200 Kč plus
DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12.

4)

2024 pro společnost: Heller reality s.r.o., IČ 294 45 213, se sídlem 28. října 491/66, 702 00 Ostrava —
Moravská Ostrava
rozhodla
vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovni haly na ul. Heleny
Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši 14 400 Kč plus
DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou od 01.01.2022 do
31.12.2022 pro společnost: PD profi, s.r.o., IČ 277 84 959, se sídlem Lešetínská 625/42, 719 00 Ostrava

5)

6)

— Kunčice
zplnomocňuje
starostu SMC-městského obvodu Polanky nad Odrou k podepsání smluv o umístění reklamy dle bodu
1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení
pověřuje
pana Ivana Kubicu k zajištění výroby a upevnění reklamy.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0264/21
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava
místní komunikace uI. Nábřežní“
Usneseni číslo: 0937IRMOb-Poll1822/80
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800594/2021 z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby
„Oprava místní komunikace ul. Nábřežní" 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 1.265.229,42 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu

2)

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

Roman Mihula,
vedoucí odboru 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 zákonem č. 110/2019, o zpracování osobnich údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobé.
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BMOb/0263/21
Zádost o vydání souhlasu s napojením sjezdu k obecnímu pozemku parc. č.1437/1 v k.ú. Polanka
nad Odrou
Usnesení číslo: 0938/RMOb-PoI/1822/80

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

projednala
žádost
o souhlas s připojením na pozemek par. č. 1437/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polánka
rámci akce "Sjezd ke garážím“ na pozemku č. par. 1225 zahrada, v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava
souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu vstupu) na pozemku parc .1225 zahrada, v k ú Polanka
nad Odrou obec Ostrava k MKIII. třídy— ul. Jaroslava Štorkána na par. č. 1437/1, ostatní plocha, ostatní
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 ozdě'šich ředpisů, žadatel—

ﬂ za předpokladu, Že do rozhledového trojúhelníku
3)

4)

nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m
souhlasi
s umístěním části zpevněného sjezdu na pozemku par. č 1225 zahrada, v k. ú, Polanka nad Odrou, obec
Ostrava do obecního pozemku ar. 0.1437/1
Odrou obec Ostrava, žadatel
_ a se vstupem o to oto pozem u 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
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 1437/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. u. 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 Miříjovská,
referent majetku

RMOb/0265I21
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0939/RMOb-Pol/1822/80
Rada městského obvodu Polanka
1)
bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679. () 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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