Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

91. schůze rady městského obvodu

0<

konané dne 20.04.2022

s.

1033/RMOb-Poll1822/91
1044/RMOb-Poll1822/91

/

Pavel Bochnia

Ing. Vít Suder -

starosta

radní

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvnslostl 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 podobě
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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: 20.04.2022
Číslo usnesení

Materiál

Název .

1033/RMOb-Pol/1822/91
1034/RMOb-Pol/1822/91

RMOb/0097/22
RMOb/0091/22

Žádost

Kontrola usnesení z 90. rady městského obvodu

o

vydání

souhlasu

s

napojením

a

rozhodnuti povoleni sjezdu cizího vlastníka v
obecním pozemku, ul. Osvobození, par. č. 2873/14
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

1035/RMOb-Pol/1822/91

nad Odrou, obec Ostrava
RMOb/0092/22 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke
stavbě s názvem „Ostrava-Svinov 2106/14, NN“

(IV-12-8023077)
1036/RMOb-Pol/1822/91

1037/RMOb-Pol/1822/91

1038/RMOb-Pol/1822/91

RMOb/0093/22

Smlouva o právu provést stavbu — sjezd,
vodovodni a kanalizační přípojka do obecních

pozemků par. č. 3185/6 a par. č. 3185/4, v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava
RMOb/0094/22 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služby
elektronických komunikací — kamerový systém
park Václava Nelhýbla
RMOb/0095/22 Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby
v

obecním

pozemku

pro

stavbu:

„Vodovodní

přípojka pro par. č. 599/2, k. ú. Polanka nad
Odrou“
1039/RMOb-Pol/1822/91

1 O40/RMOb-Pol/1822/91

RMOb/0096/22

Žádost

o

vydání

souhlasu

s

napojením

a

rozhodnutí povolení sjezdu ciziho vlastníka v
obecnim pozemku par. č. 1198/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou
RMOb/0098/22 Návrh na uzavření smlouvy příkazní ve věci
zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP, při
realizaci stavby Polanka — Křižovatka ulic 1. května

1041/RMOb-Pol/1822/91

RMOb/0099/22

a Heleny Salichové
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby
v obecním pozemku pro stavbu: „Kanalizační
přípojka pro par. č. 262, k. ú. Polanka nad Odrou“

1042/RMOb—Pol/1822/91

RMOb/O101/22

1043/RMOb-Pol/1822/91
1044/RMOb—Pol/1822/91

RMOb/O102/22
RMOb/0100/22

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476“
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Informace starosty a ostatnich 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 podobé.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0097I22

Kontrola usneseni z 90. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 1033/RMOb-Poll1822/91
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 90. rady městského obvodu ze dne 06.04.2022.

BMOb/OO91122
Zádost o vydání souhlasu s napojenim a rozhodnuti povoleni sjezdu cizího
vlastníka v obecním pozemku, ul. Osvobození, par. č. 2873/14 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 1034/RMOb-Poll1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala

žádost

"„ o souhlas s připojením na pozemek par. č. 2873/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci akce “Novostavba RD na par.
č. 2879/3 k. ú. Polanka nad Odrou“

2)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 2879/3 zahrada, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK Ill. třídy — uI. Osvobození na par. č. 2873/14, 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 pozdějších předpisů, žadatel
za
předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky
vyšší než 0,7 m
3)

souhlasi

s umístěním části zpevněného sjezdu na pozemku par. č. 2879/3 zahrada, v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 2873/14, ostatní plocha, ostatní

komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, žadatelm
_a se vsupem

0 0 00 pozem U za

účelem realizace.
Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o

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

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2873/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umisténi 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 Miřijovská, referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, () 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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

BMOb/0092I22
Zádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě s názvem „OstravaSvinov 2106/14, NN“ (IV-12-8023077)
Usnesení číslo: 1035/RMOb-Pol/1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala
žádost společnosti ENPRO Energo s.r.o., IČ 286 28 250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01

Valašské Meziříčí, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby s názvem “OstravaSvinov 2106/4, NN" (|V-12-8023077), v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
2)

3)

souhlasí
s projektovou dokumentaci ke stavbě s názvem “ Ostrava-Svinov 2106/4, NN“ (IV-12-

8023077), v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMObI0093122
Smlouva o právu provést stavbu — sjezd, vodovodní a kanalizační přípojka do
obecních pozemků par. č. 3185/6 a par. č. 3185/4, v k. ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava
Usnesení čislo: 1036/RMOb-Poll1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemcích par. č. 796/2 a par. č.
796/1, v k. ú. Polanka nad Odrou k MK IV. třídy — ul. 1. května na pozemku par. č. 3185/6 dle
§ 10 odst. 4 pism. b) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění ozdě'ších

Předpisů, žadatel—
za předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky
vyšší než 0,7 m
2)

souhlasí

s umístěním části zpevněného sjezdu, vstupu, vodovodni a kanalizační přípojky pro napojení
budoucího rodinného domu na pozemcích par. č. 795, par. č. 796/1 a par. č. 796/2 do

obecních pozemků

ar. č. 3185/6 a

ar. č. 3185/4, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, „mmm
3)

a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 3185/6 a par. č. 3185/4, 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

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
usnesení

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0094/22
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací —
kamerový systém park Václava Nelhýbla
Usnesení čislo: 1037/RMOb-Poll1822/91
Rada méstského obvodu Polanka
1)

rozhodla

2)

o uzavření Smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, se společností OVANET
a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava — Přívoz, IČO: 25857568, kdy předmětem
smlouvy je zajištění kamerového monitoringu v parku Václava Nelhýbla
zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje: Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/0095/22
Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku pro
stavbu: „Vodovodní přípojka pro par. č. 599/2, k. ú. Polanka nad Odrou“

Usnesení čislo: 1038/RMOb-Poll1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
žádost společností Hydroldea s.r.o., IČ 029 29 368, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00

r v

k

'

u'e na z'kl

"

Iné m

i stavebníka _

,

, o souhlas s umístěním vodovodní přípojky
na pozemku par. č. 599/2 zastavěná plocha a nádvoří, do obecního pozemku par. č. 644/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2)

souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky na pozemku par. č. 599/2 zastavěná plocha a nádvoří, do

obecního pozemku par. č. 644/1 ostatni plocha, ostatni komunikace, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou. obec Ostrava. investor: —
W a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
3)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 644/1 ostatni plocha, ostatni komunikace, v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve

4)

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

smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

usnesení

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

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/0096/22
Zádost o vydání souhlasu s napojenim a rozhodnuti povoleni sjezdu ciziho
vlastnika v obecnim pozemku par. č. 1198/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou
Usneseni čislo: 1039/RMOb-Pol/1822/91
Rada městského obvodu Polanka

1)

projedn

ﬁe souhlas s připojením na pozemek par. č. 1198/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
2) souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 1725/1 zahrada, v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava k místní komunikaci- ul Nábřežní na pozemku par č
1198/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava dle § 10
odst. 4 pism. b) zákona o ozemnich komunikacíchč 13/1997 Sb. ve znění
2 'í
předpisů, žadatel
za předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné

překážky vyšší než 0,7 m
3)

souhlasi
s umisténim části zpevněného sjezdu na pozemku par. č. 1725/1 zahrada, v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 1198/2, ostatní plocha, ostatní

komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava žadatel—

—a se vstupem do tohoto pozemku za

4)

5)

6)

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
rozhodla
na strané vlastnika pozemku par. č. 1198/2, 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
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6579, o ochraně fyzických osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0098/22
Návrh na uzavření smlouvy přikazní ve věci zajištění výkonu TDS a
koordinátora BOZP, při realizaci stavby Polanka - Křižovatka ulic 1. května a
Heleny Salichové
Usnesení čislo: 1040/RMOb-Poll1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla

o uzavření smlouvy přikazní na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby
Polanka — Křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové, s lng. Milanem Sauerem, se sídlem
Staroveská 79/106, 724 00 Ostrava - Proskovice; IČ: 07935323, za cenu 131.700,00 Kč bez
DPH
zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje: Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/0099/22
Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku pro
stavbu: „Kanalizační přípojka pro par. č. 262, k. ú. Polanka nad Odrou“
Usnesení číslo: 1041IRMOb-PoI/1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala

žádost —o

2)

souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 262 zastavěná plocha a
nádvoří, do obecního pozemku par. č. 3185/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č.
263/4 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
souhlasí
s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 262 zastavěná plocha a nádvoří, do
obecního pozemku par. č. 3185/4 ostatní plocha, ostatni komunikace a par. č. 263/4 ostatní

plocha, jiná plocha vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, investor: _
m, a se vstupem do tohoto
pozemku za účelem realizace
3)

rozhodla

4)

na straně vlastníka pozemku par. č. 3185/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 263/4
ostatní plocha, jiná plocha 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
ukládá

5)

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miříjovská,
referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/1579, 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.

OSTRAVA! !!
POLANKA
Strana 7/8

NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0101122
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476“
Usnesení číslo: 1042/RMOb-Poll1822/91
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla .
vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476" v rozsahu předloženého návrhu
2) jmenuje
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
3)

stanovuje

4)

termín pro otevírání obálek na 09. 05. 2022 v 9.00 hodin
ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

5)

zplnomocňuje

vyřizuje Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek
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/0102I22
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Usnesení čislo: 1043/RMOb-Pol/1822I91
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle
předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č.4/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2022.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0100I22
Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 1044IRMOb-Poll1822l91
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. 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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