Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
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Usnesení
39. (mimořádné) schůze rady městského obvodu
konané dne 22.04.2020

0464/RMOb-Pol/1822/39
0465/RMOb-Pol/1822/39

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 22.04.2020

Číslo usnesení

Materiál

0464/RMOb-Pol/1822/39

RMOb/0110/20 Výběr dodavatele veřejné zakázky "Stavební
úpravy obytného objektu č.p.545v Polance nad
Odrou"
RMOb/0111/20 Záměr pronájmu pozemků par. č. 3370, 3371,

0465/RMOb-Pol/1822/39

Název

4267 a části pozemku par. č. 1183/1

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

RMOb/0110/20
Výběr dodavatele veřejné zakázky “Stavební úpravy obytného objektu č.p.545v Polance nad
Odrou"
Usnesení číslo: 0464IRMOb-Poll1822l39
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu, na realizaci stavby „Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v

Polance nad Odrou“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: CONE STAVITESTVÍ, a.s., se sídlem: Kosmova 17/1126,702 00 Ostrava — Přívoz, IČO: 25357603, za

2)

cenu 12 973 929,91 Kč bez DPH
zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení

3)

ukládá
zajistit úkony spojené s oznámením o rozhodnuti zadavatele.
Zodp. Roman Mihula -— odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0111l20
Záměr pronájmu pozemků par. č. 3370, 3371, 4267 a části pozemku par. č. 1183/1

Usneseni číslo: 0465IRMOb-Poll1822l39
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

o záměru na straně pronajímatele o pronájmu pozemků par. č. 3370, výměry 14 684 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, par. č. 3371, výměry 2248 m2, ostatní plocha, neplodná půda, par. č.

4267, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 281 m2 a část pozemku par. č. 1183/1,
ostatní plocha, jiná plocha, výměry 294 m2, za účelem zařízení staveniště pro realizaci stavby
s názvem „Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část | a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“,

2)

na dobu určitou, za nájemné ve výši 60.000,- Kč
ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

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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