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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 09.03.2022

Číslo usnesení

0992/RMOb-POI/1822/88

0993/RMOb-Pol/1822/88

0994/RMOb-PoI/1822l88

0995/RMOb-Poll1822/88

0996/RMOb-Pol/1822l88

0997/RMOb-Pol/1822/88

0998/RMOb-Pol/1822/88

0999/RMOb-Pol/1822/88

1000/RMOb—Pol/1822/88

1001/RMOb-Pol/1822/88

1002/RMOb-Poll1822/88

1003/RMOb-Pol/1822/88

1004/RMOb-Pol/1822/88

1005/RMOb-Pol/1822/88

Materiál

RMOb/OO48/22

RMOb/0045l22

RMOb/OO46/22

RMOb/0051l22

RMOb/0047/22

RMOb/0052/22

RMOb/0053/22

RMOb/0054/22

RMOb/OO49/22

RMOb/0050/22

RMOb/0056/22

RMOb/0057/22

RMOb/0059/22

RMOb/0055/22

Název

Kontrola usnesení z 85, 86 a 87 (mimořádné) rady

městského obvodu

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v

obecním pozemku — kanalizační přípojka, ul.

1.května, par. č. 3184/10 ostatní plocha, ostatni

komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava"

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v

obecním pozemku — vodovodní, kanalizační a

dešťová přípojka, ul. 1. května, par. č. 3184/9 ostatní

plocha, ostatní komunikace a par. č. 1631/2 zahrada,

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava"

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v

obecním pozemku — dešťová kanalizační přípojka,

vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka, ul.

1.května a ul. Skotnice, par. č. 1713/1 ostatní plocha,

ostatni komunikace, par. č. 3184/13 ostatní plocha,

ostatní komunikace, a par. č. 3184/9 ostatní plocha,

ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava a žádost o stanovisko ke stavbě pro

územní souhlas a stavební povolení

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Převod stavby: „SO 451—Veřejné

parkoviště u hřbitova“

„Zřizovací listina ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

příspěvkové organizace — schválení dodatku č. 7“

Zpráva o činnosti stavebního úřadu

Zpráva o činnosti za rok 2021 referenta majetku

Zpráva bytového hospodářství za rok 2021

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I"

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Polanka —

křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové

Souhlas s umístěním dopravního rozhledového

zrcadla v pozemku par. č. 3185/6 ostatní plocha,

ostatni komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

osvětlení,

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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0048122

Kontrola usneseni z 85, 86 a 87 (mimořádné) rady městského obvodu

Usneseni číslo: 0992/RMOb-Pol/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 85, 86 a 87 (mimořádné) rady městského obvodu.

RMOb/0045/22

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku — kanalizační

přípojka, ul. 1.května, par. č. 3184/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava"

Usnesení číslo: 0993/RMOb-Pol/1822/88

Rada méstského obvodu Polanka

1) projednala

žádost

o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1855/1 zahrada do obecního

pozemku par. č. 3184/10 ostatni plocha, ostatni komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1855/1 zahrada do obecního pozemku

par. č. 3184/10 ostatni plocha, ostatni komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava,investor—

Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 3184/10 ostatni plocha, ostatni 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

BMOb/0046/22

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

kanalizační a dešťová přípojka, ul. 1. května, par. č. 3184/9 ostatní plocha, ostatní

komunikace a par. č. 1631/2 zahrada, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava"

Usnesení číslo: 0994/RMOb-PoI/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

žádost

o souhlas s umístěním vodovodni, kanalizační a dešťové přípojky na pozemku par. č.

1630 ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 1631/1 zahrada do obecního pozemku par. č. 3184/9

ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 1631/2 zahrada, vše v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním vodovodní, kanalizační a dešťové přípojky na pozemku par. č. 1630 ostatni plocha,

jiná plocha a par. č. 1631/1 zahrada do obecního pozemku par. č. 3184/9 ostatni plocha, ostatni

komunikace a ar. č. 1631/2 zahrada, vše v k. ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava, investor:

i—a se vstupem

do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3184/9 ostatní plocha, ostatni komunikace a par. č. 1631/2

zahrada, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umisténi části cizi

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/0051/22

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

kanalizační přípojka, vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka, ul. 1.května a ul.

Skotnice, par. č. 1713/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 3184/13 ostatni plocha,

ostatni komunikace, a par. č. 3184/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava a žádost o stanovisko ke stavbě pro územní souhlas a stavebni

povoleni

Usneseni číslo: 0995/RMOb-PoI/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

projednala

žádost Ing. Arch. Karla Janči, se sídlem Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, který

zastupuje na základě plné moci stavebníka LOKIN Real, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101

00 Praha 10 - Vinohrady, o souhlas s umístěním dešťové kanalizační přípojky, vodovodni,

kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku par. č. 1720/1 zastavěná plocha a nádvoří a par.

č. 1721/6 zahrada do obecního pozemku par. č. 1713/1 ostatní plocha, ostatni komunikace,

par. č. 3184/13 ostatní plocha, ostatni komunikace, par. č. 3184/9 ostatní plocha, ostatní

komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

souhlasí

s umístěním dešťové kanalizační přípojky, vodovodni, kanalizační a plynovodní přípojky na

pozemku par. č. 1720/1 zastavěná plocha a nádvoří a par. č. 1721/6 zahrada do obecního

pozemku par. č. 1713/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 3184/13 ostatní plocha,

ostatní komunikace a par. č. 3184/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 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 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

nad Odrou, obec Ostrava, stavebník LOKIN Real, s.r.o., se sidlem Korunní 810/104, 101 00

Praha 10 - Vinohrady, 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

3) souhlasí

s provedením ohlášeného stavebního záměru pro akci „Rodinný dvojdům Polanka — stavební

úpravy, nástavba a přístavba objektu č. p. 102, zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení“,

který sousedí s obecnim pozemkem par. č. 1713/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č.

3184/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

stavebník LOKIN Real, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady,

zastoupený Ing. arch. Karlem Jančou, se sídlem Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod

Radhoštěm

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1713/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 3184/13

ostatní plocha, ostatni komunikace a par. č. 3184/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše 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

RMOb/0047122

Rozpočtové opatření č. 112022

Usnesení čislo: 0996/RMOb-Poll1822l88

Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č.1/2022 v rozpočtu MOb

Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle předloženého návrhu

ukládá

předložit rozpočtové opatření č.1/2022 na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka

nad Odrou.

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 5/9 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0052/22

Převod stavby: „ SO 451-Veřejně osvětlení, parkoviště u hřbitova“

Usnesení číslo: 0997/RMOb-Pol/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s převodem stavby 80 451 — Veřejné

osvětlení, která je součástí stavby „Parkoviště u hřbitova (Polanka nad Odrou)“ na pozemcich

parc. č. 745/1, 747/1, 748, 744/2, 744/1, 788/1, 697/1 v kat. území Polanka nad Odrou“, ve výši

účetní hodnoty 733 918,06 Kč (s DPH) do majetku Statutárního města Ostrava,

2) ukládá
.vv:

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0053/22 _ _

„Zřizovací listina ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace — schválení dodatku

č. 7“

Usneseni číslo: 0998/RMOb—Poll1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit dodatek č. 7 zřizovací listiny

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

2) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0054/22

Zpráva o činnosti stavebního úřadu

Usneseni číslo: 0999/RMOb-Pol/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2021.

RMOb/0049/22

Zpráva o činnosti za rok 2021 referenta majetku

Usnesení číslo: 1000/RMOb-PoI/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti referenta majetku za rok 2021.

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

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0050/22

Zpráva bytového hospodářství za rok 2021

Usnesení číslo: 1001/RMOb-PoI/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu bytového hospodářství za rok 2021.

Vyřizuje: Iveta Matulová,

referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0056/22

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem „Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část |“

Usnesení číslo: 1002/RMOb-Pol/1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

stavby pod názvem „Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I“. s účastníkem, který předložil

svou nabídku pod poř.č.3, se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00

Praha Jinonice, Odštěpný závod Morava, oblast Sever, Ostrava-Svinov, Polanecká 827, PSČ

721 08, |Č:608 38 744, za cenu 5 980 680,74 Kč bez DPH.

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.

Vyřizuje: Iveta Matulová,

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0057/22

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Polanka - křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové

Usnesení číslo: 1003/RMOb-Poll1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

stavby s názvem „Polanka — křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové“ v rozsahu

předloženého návrhu

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

2) jmenuje

pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 28. 03. 2022 v 9.00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

vyřizuje Iveta Matulová,

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

5) zplnomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o

námitkách.

RMOb/0059122

Souhlas s umístěním dopravního rozhledového zrcadla v pozemku par. č. 3185/6 ostatní

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 1004/RMOb-Poll1822/88

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním dopravního rozhledového zrcadla o rozměrech 0,7 x 0,5 m do obecniho pozemku

par. č. 3185/6 ostatni plocha, ostatni komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, v

návaznosti na souhlas s umístěním zpevněného sjezdu do obecního pozemku par. č. 3185/4

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, žadatelF

_se vstupem do tohoto pozem u za
účelem realizace

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku 3185/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 3185/6,

ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření

smlouvy o umístění části cizi stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Mířijovská,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 20161679, 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
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0055l22

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 1005/RMOb-Poll1822/88

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 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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