
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

98. schůze rady městského obvodu

konané dne 24.08.2022

111OIRMOb-PoI/1822l98O< S"

1127/RMOb-Poll1822/98

  
 

 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fthckých osob v souvtstostt se zpracováním osobních udaju a o volném pohybu těchto ÚdSJU a o zrušení

smérmce 95/46/ES a zákonem (: 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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 24.08.2022

Číslo usneseni

1110/RMOb-Pol/1822/98

1111/RMOb—Pol/1822/98

1112/RMOb—Pol/1822/98

1113/RMOb-Pol/1822/98

1114/RMOb—Pol/1822/98

1115/RMOb-Pol/1822/98

1116/RMOb-Pol/1822/98

1117/RMOb—Pol/1822/98

1118/RMOb-Pol/1822/98

1119/RMOb-POI/1822/98

1120/RMOb-Pol/1822/98

1121/RMOb-Pol/1822/98

1122/RMOb-Pol/1822/98

1123/RMOb-F’ol/1822/98

Materiál

RMOb/O185/22

RMOb/O186/22

RMOb/O187/22

RMOb/O189/22

RMOb/0190/22

RMOb/0174/22

RMOb/O175/22

RMOb/O178/22

RMOb/0180/22

RMOb/0177/22

RMOb/0184/22

RMOb/O192/22

RMOb/0176/22

RMOb/0194/22

Název

Kontrola usnesení z 97. rady městského obvodu

Žádost o stanovisko ke svěření majetku

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO-

městského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období

2024-2026

Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č.

15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství

Požadavek na změnu nařízení města č. 14/2021 -

změna mapy neudržovaných místních komunikací

Žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného

domu a s umístěním části stavby v obecním

pozemku -— zpevněný sjezd, vodovodní přípojka,

pozemek par. č. 2767/5 v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava — ul. Jiráskova

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební

povolení pro akci „Protipovodňová opatření na

vodním toku Polančice pro zástavbu Polánky nad

Odrou, stavba 5578“ část: SO 01.1 Protipovodňová

uprava vodního toku Polančice, Polanka nad

Odrou

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku par. č. 1736/1 ostatní plocha,

ostatní komunikace, v k. u. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava, ul. Nábřežní

Záměr prodeje pozemku par. č. 2833, o celkové

výměře 58 m2 — žadatel:

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a

existenci sítí pro akci „Přivaděč Záhumenice-Bělá,

likvidace shybky a kalníkové šachtice ve vodním

toku Odry v Polance nad Odrou“

Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a

areálu Molákova 701, Ostrava — Polanka nad

Odrou a ceník za pronájem prostor SPORTOVNÍ

HALY

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s

názvem akce „Polanka — křižovatka ulic 1. května a

Heleny Salichové “

Program pro poskytovaní dotací pro 2023

Návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení kulturní

akce „Den obce Polánky nad Odrou“

V souladu s nařízením EU 2016/6579, o ochraně fymckých osob v souvrslosti se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto udaju 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

1124/RMOb-Pol/1822/98 RMOb/0195/22

1125/RMOb-Pol/1822/98 RMOb/O196/22

1126/RMOb-Pol/1822/98 RMOb/O197/22

1127/RMOb-Pol/1822/98 RMOb/0191/22

Materiály, které byly odloženy :

Materiál

RMOb/O183/22

Usneseni

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

se společností STRABAG a.s., kdy předmětem

dodatku je úprava termínu dokončení díla ve věci

realizace stavby Rekonstrukce MK lokalita

Zámecká, část |.

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

příkazní, kdy předmětem dodatku je úprava

termínu plnění ve věci zpracování projektových

dokumentaci pro stavbu „Stavební úpravy

víceúčelového objektu čp. 863“

Návrh na uzavření smlouvy o dílo s názvem akce

„Oprava povrchu, sanace krajnice — ul. Anny

Letenské"

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

Název

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku pro stavbu: „Vodovodní

přípojka pro zahradu“ na pozemku par. č. 2845/5, v

k. ú Polanka nad Odrou, obec Ostrava

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzuckých 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 ÚdajLL je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/O185/22

Kontrola usnesení z 97. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 1110/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 97. rady městského obvodu ze dne 20.07.2022

BMOb/O186/22

Zádost o stanovisko ke svěření majetku

Usnesení čislo: 1111/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost SMO o stanovisko ke svěření 3 ks cyklostojanú v celkové pořizovací ceně

17 133,60 Kč

2) souhlasí

se svěřením 3 ks cyklostojanu v celkové pořizovací ceně 17 133,60 K do správy městského

obvodu Polanka nad Odrou.

RMOb/0187122

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMC-městského obvodu Polanka

nad Odrou na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období

2024-2026

Usneseni číslo: 1112/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026

2) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit Zásady pro sestavování návrhu

rozpočtu SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2023 a střednědobého výhledu

rozpočtu na období 2024-2026

3) ukládá

předložit zásady 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 2016/6579 o ochraně fyzuckých osob v souwslosti se zpracováním osobních úderů a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0189/22

Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 15/2021 o místním poplatku za

užívání veřejného prostranství

Usneseni číslo: 1113/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) se seznámila

s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy o místním

poplatku za užívání veřejného prostranství

2) souhlasí

se změnou obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy o místním poplatku za

užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 2) tohoto materiálu

3) ukládá

sdělit stanovisko Statutárnímu městu Ostrava.

Vyřizuje: Ing. Lucie Válková, referent životního prostředí a dopravy

RMOb/0190/22

Požadavek na změnu nařízení města č. 14/2021 - změna mapy neudržovaných

místních komunikací

Usneseni číslo: 1114/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) se seznámila

s navrhovanou změnou mapy neudržovaných místních komunikací a chodníků

2) souhlasi

se změnou nařízení města č. 14/2021 - vyjmuti místní komunikace IV. třídy 4d—park Václava

Nelhýbla a vyjmutí místní komunikace 1d - 1. května (úsek cyklostezky za železničním

přejezdem) z mapy neudržovaných místních komunikací a chodníku

3) ukládá

sdělit stanovisko Statutárnímu městu Ostrava.

Vyřizuje: Ing. Lucie Válková, referent životního prostředí a dopravy

BMOb/0174/22

Zádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu a s umístěním části

stavby v obecním pozemku — zpevněný sjezd, vodovodní přípojka, pozemek

par. č. 2767/5 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava — uI. Jiráskova

Usnesení číslo: 1115/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

zastupuje p _

nad Odrou, o souhlas s připojením na pozemek par. č. 2703/1 ostatní plocha, ostatní

komunikace, v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ul. Jiráskova vrámci akce “

Novostavba RD na par. č. 2767/5, kat. ú. Polanka nad Odrou“

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvrslosti se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

smernice 95/46/ES a zakonem (: 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

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 2767/5 zahrada, v k. u.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK — ul. Jiráskova na par. č. 2703/1 ostatní plocha,

ostatní komunikace v k ú Polanka nad Odrou obec Ostrava dle § 10 odst 4 písm b)

zákona o pozemních komunikacích č 13/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů žadatel pan

 

předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky

vyšší než 0,7 m

3) souhlasi

s umístěním části vodovodní přípojky a zpevněného sjezdu pro napojení budoucího rodinného

domu na pozemku par. č. 2767/5 do obecního pozemku par. č. 2703/1, vše v k. ú. Polanka

nad Odrou, žadatel pan— Řeka, který na základě

plné moci zastupuje pana—

Polanka nad Odrou 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

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2703/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o

uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, die předlohy, ve smyslu odstavce 3) tohoto

usnesení

5) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto

usnesení

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0175/22

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení pro akci

„Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky

nad Odrou, stavba 5578“ část: SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku

Polančice, Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 1116/RMOb-Poll1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti Valbek, spol. s r.o., IČ 482 66 230, se sídlem Váňurova 505/17, Liberec Ill-

Jeřáb, 460 07 Liberec, zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem Šimkem, která zastupuje na

základě plné moci Povodí Odry, státní podnik, IČ 708090021, se sídlem Varenská 3101/49,

702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, o umístění stavby s názvem „Protipovodňová opatření

na vodním toku Polančice pro zástavbu Polánky nad Odrou, stavba 5578“ část: SO 01.1

Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, |. etapa

2) souhlasí

s dokumentaci pro vydání stavebního povolení ke stavbě s názvem „„Protipovodňová opatření

na vodním toku Polančice pro zástavbu Polánky nad Odrou, stavba 5578“ část: 80 01. 1

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrcky'ch 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, v k. u. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, !. etapa

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0178/22

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

č. 1736/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, uI. Nábřežni

Usnesení čislo: 1117/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost _. o

souhlas s připojením na pozemek par č_ 1736/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. u.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasi

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 1628 zastavěná

plocha a nádvoří, součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 994, rod. dům, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 1736/1 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 pozdějších předpisů, žadatel Jan Bajdich,

bytem Nábřežní 994/2, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou za předpokladu, že do

rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m

3) souhlasí

s umístěním části zpevněného sjezdu na pozemku par. č. 1628 zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 994, rod. dům, v k. ů. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava do obecního pozemku par. č. 1736/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ů.

Polanka nad Odrou obec Ostrava, žadatel _

m 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

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1736/1 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

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, o ochraně fyzrckých osob v souvrslostr 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/O180/22

Záměr prode'ie iozemku par. č. 2833, o celkové výměře 58 m2 — žadatel:

Usnesení číslo: 1118/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje obecního pozemku par. č. 2833 zahrada. 0 celkové

výměře 58 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem sloučení pozemků par, č. 2831/1 a par.

č. 2833, v k. u. Polanka nad Odrou, za cenu 870 Kč/m2

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/O177/22

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a existenci sítí pro akci

„Přivaděč Záhumenice-Bělá, likvidace shybky a kalnikové šachtice ve vodním

toku Odry v Polance nad Odrou“

Usneseni číslo: 1119/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti VODING HRANICE, spol. s r.o., lČ 428 66 4563, se sídlem Zborovská 583,

Hranice I—Mésto, 753 O1 Hranice, zastoupenou jednatelem Bc Radimem Žaloudkem, o

souhlas s projektovou dokumentaci bouracích prací k akci s názvem „Přivaděč Záhumenice —

Bělá, likvidace shybky a kalnikové šachtice ve vodním toku Odry v Polance nad Odrou“

2) souhlasí

s dokumentací, která je podkladem pro bourací práce k akci s názvem „„Přivaděč Záhumenice

- Bělá, likvidace shybky a kalníkově šachtice ve vodním toku Odry v Polance nad Odrou“

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0184122

Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu Molákova 701, Ostrava —

Polanka nad Odrou a ceník za pronájem prostor SPORTOVNI HALY

Usneseni číslo: 1120/RMOb-PoI/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s ceníkem za pronájem prostor v Dělnickém domě a areálu Molákova 701, Ostrava — Polanka

nad Odrou a s ceníkem za pronájem prostor SPORTOVNÍ HALY, vše s platností od

01.09.2022

V souladu s nařízením EU 2016/6379 o ochraně 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 údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě

oss—ranému!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) ukládá

zveřejnit ceníky na internetových stránkách.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/O192/22

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo s názvem akce „Polanka -

křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové “

Usneseni čislo: 1121/RMOb-Poll1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 801243/2022 z důvodu vzniku víceprací při

realizaci stavby s názvem „Polanka — křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové“ se

zhotovitelem, společnosti V. D. Stav — Ostrava s.r.o., se sídlem: ul. Malá 113/9, 725 25

Ostrava, lČO: 28606191, kdy Dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na částku 821255611 Kč

bez DPH, vše v rozsahu předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0176I22

Program pro poskytovani dotaci pro 2023

Usnesení číslo: 1122/RMOb-Poll1822l98

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a schválenými Zásadami pro

rozdělování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad

Odrou, schválit Program pro poskytování dotací spolu s lhůtou podání žádosti do 31.01.2023

2) ukládá

postoupit na nejbližší jednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0194/22

Návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení kulturní akce „Den obce Polanky

nad Odrou“

Usnesení čislo: 1123/RMOb-Poll1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy na zabezpečení kulturní akce „Den obce Polánky nad Odrou“ s

Lubomírem Roščákem se sídlem Markova 28, 700 30 Ostrava, IČ: 66921741, za cenu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzrckych osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

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

@STRAVA!!!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

29060000 Kč, kdy předmětem smlouvy je zabezpečení programu a zázemí pro konání

kulturní akce

2) schvaluje

v souladu s článkem VII. bodem 1. Zásad o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,

postup při zadání te'to veřejné zakázky č. 9/2022

3) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O195/22

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společnosti STRABAG

a.s., kdy předmětem dodatku je úprava termínu dokončení díla ve věci

realizace stavby Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I.

Usneseni číslo: 1124/RMOb-Poll1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SO1227/2022 se společnosti STRABAG as., se

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744, kdy předmětem dodatku

je je úprava terminu dokončení díla v rámci realizace stavby Rekonstrukce MK lokalita

Zámecká, část |_

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O196/22

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní, kdy předmětem dodatku

je úprava terminu plnění ve věci zpracování projektových dokumentaci pro

stavbu „Stavební úpravy víceúčelového objektu čp. 863“

Usnesení číslo: 1125/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 801253/2022 se společností

ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava, IČ: 277 91 891, kdy

předmětem dodatku je úprava termínu plnění ve věci zpracování projektových dokumentaci

pro stavbu „Stavební úpravy víceúčelového objektu čp. 863“, vše v rozsahu předloženého

návrhu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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 osobnich udaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě

ÚŠTŘÁWAH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0197/22

Návrh na uzavření smlouvy o dílo s názvem akce „Oprava povrchu, sanace

krajnice — ul. Anny Letenské“

Usneseni číslo: 1126/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem „Oprava povrchu, sanace krajnice —

ul. Anny Letenské“ se společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská

1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; IČ: 25396544, za cenu 37944846 Kč bez DPH, v

rozsahu předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení,

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0191122

Informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 1127/RMOb-Pol/1822/98

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

v souladu s nařízením EU 2016/6379 o ochraně tyzrckych osob v souwslosti se zpracováním osobnich Udalu 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

ČŠÝRAVA' !!
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