
Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

96. schůze rady městského obvodu

konané dne 29.06.2022

1089IRMOb-Poll1822/96O: .m‘

1100/RMOb-Pol/1822I96

  
  

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souíadu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzrcky’ch osob v souwslostí se zpracováním osobních udaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

směrníce 95/46/ES a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju Je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 29.06.2022

Číslo usneseni

1089/RMOb-Pol/1822/96

1090/RMOb-Pol/1822/96

1091/RMOb-Pol/1822/96

1092/RMOb-Pol/1822/96

1093/RMOb-Pol/1822/96

1094/RMOb-Pol/1822/96

1095/RMOb-PoI/1822/96

1096/RMOb—Pol/1822/96

1097/RMOb-Pol/1822/96

1098/RMOb-Pol/1822/96

1099/RMOb-Pol/1822/96

1100/RMOb-Pol/1822/96

Materiál

RMOb/0156/22

RMOb/O154/22

RMOb/O151/22

RMOb/O152/22

RMOb/0155/22

RMOb/O163/22

RMOb/0157/22

RMOb/O160/22

RMOb/0158/22

RMOb/0161/22

RMOb/0162/22

RMOb/O159/22

Název

Kontrola usnesení z 95. rady městského obvodu

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky s názvem

„Autobusové zastávky 1. května — lokalita Hraničky

(PD +lČ)“

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku par. č. 1781/5 pro stavbu:

„Kanalizační přípojka“

Žádost o vyjádření k existenci sítí a souhlas se

stavbou s názvem „Ostrava, par. č. 1556/1, kabel

NNk“ pro územní souhlas

Žádost o souhlas se stavbou s názvem „Silnice

11/478 — rekonstrukce mostu ev. č. 478—003 pře

potok Polančice na ul. 1. května v Polance nad

Odrou“ pro územní souhlas a stavební povolení

Rozpočtové opatření č.10/2022

Rozpočtové opatření č.11/2022

Rozpočtové opatření č.12/2022

Zpráva o výsledku hodnocení

účinnosti systému finanční kontroly

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku par. č. 2091 pro stavbu:

„Kanalizační přípojka“

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Oprava chodníku, hřbitov Polanka |.

etapa“

Informace starosty a ostatnich radních o dění v

městském obvodu

přiměřenosti a

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzrckých osob v SOUVlS|OSÍl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zruseni

směrnice 95/46/ES a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/O156/22

Kontrola usnesení z 95. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 1089/RMOb-Pol/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 95. rady městského obvodu ze dne 15.06.2022.

RMOb/0154/22

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky s názvem „Autobusové zastávky 1. května — lokalita Hraničky

(PD +IC)“

Usnesení čislo: 1090/RMOb-Poll1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, 0 pořadí nabídek, o výběru

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Autobusové zastávky 1. května — lokalita Hraničky (PD +|Č)“ se společností Ostravské

komunikace as., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 253 96 544, za cenu

400 000,00 Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

Vyřizuje: Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/0151122

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku par.

č. 1781/5 pro stavbu: „Kanalizační přípojka“

Usneseni číslo: 1091/RMOb-Poll1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost “ o souhlas s

umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 25, rod. dům, do obecního pozemku par. č.

1781/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k, u, Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasi

s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 25, rod. dam, do obecniho pozemku par. č.

1781/5 ostatni plocha, ostatni komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

investor: Josef David, bytem U Rybníčku 25/39, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, a se

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 1781/5 ostatní 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

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrckych osob v souwslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0152/22

Zádost o vyjádření k existenci sítí a souhlas se stavbou s názvem „Ostrava,

par. č. 1556/1, kabel NNk“ pro územní souhlas

Usneseni číslo: 1092/RMOb-Pol/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti TRABBAU, a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

o vydání stanoviska k dokumentací stavby s názvem “Ostrava, par. č. 1556/1, kabel NNk“

v k. ú. Polanka nad Odrou

2) souhlasí

s dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě s názvem “ Ostrava. par. 6. 1556/1,

kabel NNk“, v k. u. Polanka nad Odrou

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0155/22

Zádost o souhlas se stavbou s názvem „Silnice ||I478 — rekonstrukce mostu

ev. č. 478-003 pře potok Polančice na ul. 1. května v Polance nad Odrou“ pro

územní souhlas a stavebni povoleni

Usneseni číslo: 1093/RMOb-Pol/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti lng. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.„ IČ 277 64 613, se sídlem Venclíkova

478/55 700 30 Ostrava - Výškovice, která zastupuje na základě plné moci Správu silnic

Moravskoslezskěho kraje, příspěvkovou organizaci, lČ 000 95 711, se sidlem Úprkova 795/1,

702 23 Ostrava, o vydání stanoviska k dokumentaci stavby s názvem “Silnice ll/478 —

rekonstrukce mostu ev. č. 478—003 pře potok Polančice na ul. 1. května v Polance nad Odrou“

v k. u. Polanka nad Odrou

2) souhlasí

s dokumentací pro vydání územního souhlasu a stavebniho povoleni ke stavbě s názvem

“Silnice lI/478 — rekonstrukce mostu ev. č. 478—003 pře potok Polančice na ul. 1. května v

Polance nad Odrou”, v k. ú. Polanka nad Odrou

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

V souladu s nařízením EU 20161679. o ochraně fyZIckych osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem (: 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/0163/22

Rozpočtové opatření č.10/2022

Usnesení číslo: 1094/RMOb-PoI/1822196

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 10/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 10/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2022.

Vyřizuje: lng. Laura Fráňová

referent odboru financi, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0157/22

Rozpočtové opatření č.11/2022

Usneseni číslo: 1095/RMOb-Pol/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 11/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 11/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2022.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0160/22

Rozpočtové opatření č.12/2022

Usnesení číslo: 1096/RMOb-Poll1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č.12/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 12/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2022.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová

referent odboru financi, vnitřních věcí, školství a kultury

V souladu s nařízením EU 2016/6579 o ochraně fyztckých osob v souwslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0158/22

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční

kontroly

Usnesení čislo: 1097/RMOb-Pol/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského

obvodu v roce 2022, č.j. SMO/253106/22/IAK/Juch

2) ukládá

tajemníci ÚMOb Polanka nad Odrou zajistit odstranění nedostatků zjištěných při kontrole

přiměřenosti a účinností systému finanční kontroly městského obvodu.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková

tajemnice UMOb

BMOb/0161/22

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku par.

č. 2091 pro stavbu: „Kanalizační přípojka“

Usneseni čislo: 1098/RMOb-Pol/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost _o souhlas s

umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 2087/1 zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 714, rod. dům, do obecního pozemku par. č.

2091 ostatní plocha, ostatni komunikace, vše v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky na pozemku pár. č. 2087/1 zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 714, rod. dům, do obecního pozemku par. č.

2091 ostatní Iocha os ' rava,

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2091 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

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6793 0 ochraně fyzrckých osob v souvrslostí se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto Údaju a o zruseni

směrnice 95/46/ES a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0162l22

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku, hřbitov Polanka l.

etapa“

Usnesení číslo: 1099/RMOb-PoI/1822/96

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě hodnotícího kritéria — nejnižší nabídkové ceny, o výběru nejvhodnější nabídky a

uzavření smlouvy. ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby s názvem

„Oprava chodniku, hřbitov Polanka l. etapa“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod

poř. č. 4, se společností V.D.Stav — Ostrava sro, se sídlem Malá 113/9, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, IČ: 286 06 191, za cenu 2 300.285,09Kč bez DPH.

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit zúčastněné firmě výsledek výběrového řízení.

Vyřizuje lveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0159/22

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 1100/RMOb-Pol/1822I96

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju 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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