Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

92. schůze rady městského obvodu

'm‘

O:

konané dne 04.05.2022

1045IRMOb-Poll1822/92
1054IRMOb-Poll1822l92

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyznckých osob v souwslosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
smérmce 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, 1e 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: 04.05.2022

Číslo usnesení

Materiál

Název

1045/RMOb-Pol/1822/92
1046/RMOb-Pol/1822/92
1047/RMOb-Pol/1822/92

RMOb/0108/22
RMOb/0107/22
RMOb/0103/22

Kontrola usneseni z 91. rady městského obvodu
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

1048/RMOb-Pol/1822/92

RMOb/O104/22

Zpráva o přehledu veřejných zakázek za rok 2021 a

názvem „Workoutové hřiště Polanka“
Zpráva přehledu investic zpracovanou odborem

1049/RMOb-Pol/1822/92

RMOb/0105/22

1050/RMOb-Pol/1822/92

RMOb/0110/22

1051/RMOb—Pol/1822/92

RMOb/0111/22

1052/RMOb-PoI/1822/92

RMOb/O106/22

hospodářské zprávy a veřejných zakázek v dubnu
2022
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Stavební úpravy víceúčelového objektu čp.
863(PD + IČ)“
Projednání petice ve věci žádosti o vybudování
parkovacích míst v lokalitě H. Salichové v Polance
nad Odrou
Úprava „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení
věcného břemene“
Žádost o předběžné stanoviska vlastníka
komunikace s připojením pozemku parc. č. 2845/1 k
MK III. třídy - ul. K Lípě na pozemku parc. č. 2848/1

1053/RMOb-PoI/1822/92
1054/RMOb-Pol/1822/92

RMOb/O112/22
RMOb/O109/22

Rozpočtové opatření č. 6/2022
Informace starosty a ostatnich radních o dění v
městském obvodu

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0108/22
Kontrola usnesení z 91. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 1045/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 91. rady městského obvodu ze dne 20.04.2022.
RMOb/0107/22
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Usnesení číslo: 1046/RMOb-Poll1822l92
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

předloženého návrhu
ukládá
provést rozpočtové opatření č. 5/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2022.
Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0103/22
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Workoutové hřiště Polanka“
Usneseni číslo: 1047/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby pod názvem
„Workoutové hřiště Polanka" s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1, se
společností COLMEX s.r.o., se sídlem Kubelíková 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 29037221,
2)

3)

za cenu 970 640,00 Kč bez DPH
zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení
ukládá
sdělit zúčastněné firmě výsledek výběrového řízení.
Vyřizuje: lveta Matulová-referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/6799, 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

RMObIO104/22
Zpráva o přehledu veřejných zakázek za rok 2021 a Zpráva přehledu investic
zpracovanou odborem hospodářské zprávy a veřejných zakázek v dubnu 2022
Usnesení číslo: 1048/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

Zprávu o přehledu veřejných zakázek za rok 2021 zpracovanou odborem hospodářské zprávy
a veřejných zakázek v dubnu 2022
2)

bere na vědomí
Zprávu o přehledu investic zpracovanou odborem hospodářské zprávy a veřejných zakázek
v dubnu 2022

3)

souhlasí
s návrhem projektových záměrů v rozsahu předložené zprávy dle bodu 2) tohoto usneseni.

RMOb/0105I22
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy víceúčelového objektu

čp. 863(PD + IČ)“
Usneseni číslo: 1049/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

na základě hodnotícího kritéria — nejnižší nabídkové ceny, o pořadí nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázk malého rozsahu pod
názvem „Stavební úpravy víceúčelového objektu čp. 863(PD + | )“ súčastníkem, který

2)
3)

předložil svou nabídku pod poř. č. 2, se společností ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská
626/24, 719 00 Ostrava, IČ: 277 91 891 za cenu 2 437 420,00 Kč bez DPH
zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení
ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.
Vyřizuje: Iveta Matulová

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0110I22
Projednání petice ve věci “'žádosti o vybudování parkovacích míst v lokalitě
H. Salichové v Polance nad Odrou
Usneseni číslo: 1050/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1)

se seznámila

s petici "Žádost o vybudování parkovacích míst v lokalitě H. Salichové, Polanka nad Odrou"

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!!!
Strana 4/6

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava
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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)
3)

souhlasí
se zněním písemné odpovědí petičnímu výboru dle přílohy č. 6) tohoto materiálu
pověřuje
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu písemné odpovědí k podané peticí

dle přílohy č. 6) tohoto materiélu.
BMOb/0111/22
Uprava „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“
Usneseni čislo: 1051/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
návrh úpravy „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“ dle přílohy č. 1)
tohoto materiálu
2) schvaluje
úpravu „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“ dle bodu č. 1) tohoto
usnesení

3)

ukládá
zveřejnit „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“ na úřední desku a
na webové stránky městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská
referent majetku

BMOb/0106/22
Zádost o předběžné stanoviska vlastnika komunikace s připojením pozemku
parc. č. 2845/1 k MK III. třídy - ul. K Lípě na pozemku parc. č. 2848/1
Usnesení číslo: 1052/RMOb-Pol/1822/92
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s budoucím záměrem připojeni pozemku parc. č. 2845/1 v k.ú. Polanka nad Odrou k MK III.
třídy ul. K Lípě na pozemku parc.2848/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, a to zřízením sjezdu
2)

souhlasí

3)

se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2845/1 v k.ú. Polanka nad Odrou
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Ing. Lucie Válková
referent životního prostředí a dopravy

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

RMObIO112/22
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Usnesení číslo: 1053/RMOb-PoI/1822/92
Rada městského obvodu Polanka

1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle
předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 6/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2022.
Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury
RMOb/0109/22
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 1054/RMOb-Pol/1822/92
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 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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