Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

48. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 19.08.2020

0549/RMOb-PoI/1822/48
0566/RMOb-Poll1822l48

‘V‘k

Pavel Bochnia

Martiná Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvnslosti 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

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 19.08.2020

Číslo usnesení

Materiél

Název

0549/RMOb-POI/1822/48

RMOb/0206/20

Kontrola usnesení z 46. a 47. (mimořádné) rady

0550/RMOb-F’oI/1822/48

RMOb/0196/20

městského obvodu
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody se
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská
Ostrava - odběrné místo parc. č. 2952/21 v kat.
územní Polanka nad Odrou
0551/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0197/20

Seznámení vlastníka nemovitostí s dokumentací

stavby a oznámení vstupu obecní pozemky par. č.
916/1, 911/1, 787/1, 860/1, 860/2 a 914
0552/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0198/20

Oznámení vstupu na pozemky v rámci
projektované stavby: „Polanka nad Odrou 1188_6,

NN“ z důvodu rekonstrukce a posílení stávajícího
distribučního zařízení v napěťové hladině nízkého
0553/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0203/20

napětí 0,4kV
Smlouva o právu provést stavbu - vjezd,

vodovodní a kanalizační přípojky do obecního
iozemku Ear. č. 644/1 — žadatel:

0554/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0205/20

Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní

přípojka do obecních pozemků par. č. 787/1,

916/1, 911/1 — žadatel—
0555/RMOb-Poll1822/48
0556/RMOb-Pol/1822/48
0557/RMOb-Pol/1822/48
0558/RMOb-Poll1822/48
0559/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0199/20
RMOb/0200/20
RMOb/0202/20
RMOb/0204/20
RMOb/0208/20

0560/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0209/20

Rozpočtové opatření 11/2020

Rozpočtové opatření 12/2020
Rozpočtové opatření 13/2020
Rozbor příjmů a výdajů 1-6/2020
Plán činnosti RMOb a ZMOb na II. pololetí roku

2020
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem “Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZŠ
0561/RMOb-Poll1822/48

RMOb/0210/20

(podzim)"
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvé budouci o

realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného
k dodávce el. energie - ČEZ Distribuce, a.s.

0562/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0211/20

Návrhy na uzavření smluv o připojení odběrného
el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí
(byty v obytném objektu 1. května 545/84 A,B)

0563/RMOb-Pol/1822/48

RMOb/0212/20

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

0564/RMOb-Pol/1822/48
0565/RMOb-Pol/1822/48

č. SOO151/2020
RMOb/0213/20 Vytvoření pracovního místa
RMOb/0207/20 Informace starosty a ostatních radních o dění v

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

0566/RMOb-PoI/1822/48

RMOb/O201/20

městském obvodu
Přehodnocení nesouhlasného stanoviska
městského obvodu Polanka nad Odrou v rámci

stavby před dokončením — EUMEDICA, s.r.o.

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0206/20
Kontrola usnesení z 46. a 47. (mimořádné) rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0549/RMOb-Poll1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

kontrolu usnesení z 46. a 47. (mimořádné) rady městského obvodu.
RMOb/0196/20

Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody se společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava - odběrné místo parc. č. 2952/21 v
kat. územní Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0550/RMOb-Poll1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o dodávce vody se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava — místo plnění areál pro děti a aktivni
odpočinek parc.č.2952/21 v kat. území Polanka nad Odrou
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Iveta Matulová,
referent investic a veřejných zakázek

RMOb/0197/20
Seznámení vlastníka nemovitosti s dokumentaci stavby a oznámení vstupu obecní pozemky
par. č. 916/1, 911/1, 787/1, 860/1, 860/2 a 914
Usnesení číslo: 0551/RMOb-Pol/1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se vstupem na pozemky par. č. 916/1, 911/1, 787/1, 860/1, 860/2 3 914 za účelem stavby s
nézvem ,,Po|anka nad Odrou 3980, 4440, NNv, NNk", žadatel: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
2) ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 0 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 4/10

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/O198/20
Oznámení vstupu na pozemky v rámci projektované stavby: „Polanka nad Odrou 1188_6, NN“
z důvodu rekonstrukce a posílení stávajícího distribučního zařízení v napěťové hladině
nízkého napětí 0,4kV
Usnesení číslo: O552/RMOb-Pol/1822/48
Rada městského obvodu Polanka

1)

souhlasí
se vstupem na pozemky par. č. 1104/1, 3184/8 a 3184/9 za účelem stavby s názvem „Polanka
nad Odrou 1188_6, NN“, investor stavby: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405

02 Děčín, žadatel: Profiprojekt s.r.o., Collo—Iouky 126, 405 02 Frýdek-Místek.
2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

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

RMOb/0203/20
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, vodovodni a kanalizační přípojky do obecního

pozemku par. č. 644/1 - žadatel:—
Usneseni číslo: 0553/RMOb-Poll1822/48

Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 701/5, v k.ú. Polanka

nad Odrou k MK Ill. třídy - ul. Oblouková 3 ul. Úzká na pozemku par. č. 644/1 dle § 10 odst. 4
písm. 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.
2) souhlasi
s umístěním části zpevněného vjezdu, vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení
budoucího rodinného domu na pozemku par. č. 701/5 do obecního pozemku par. č.644/1, v k.

ú. Polanka nad Odrou, investor:—

—, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.
3)

4)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 644/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístěni části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

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 5/10

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0205120
Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojka do obecních pozemků par. č. 787/1,

916/1, 911/1 — žadatel—
Usneseni číslo: 0554IRMOb-PoI/1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním části vodovodní přípojky pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku
par. č. 3970 do obecních pozemků par. č. 787/1, 916/1 a 911/1, vše k. ú. Polanka nad Odrou,
investor:
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
2)

dle §25 zékona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 787/1, 916/1 a 911/1, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, o
uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení

3)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto
usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0199I20
Rozpočtové opatření 11/2020
Usneseni číslo: 0555/RMOb-Poll1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje

rozpočtové opatření č. 11/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020
dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 11/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2020

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/O200/20
Rozpočtové opatření 12/2020
Usnesení číslo: 0556/RMOb-Poll1822/48

Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 12/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka
nad Odrou pro rok 2020 dle předloženého návrhu

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

ukládá
předložit rozpočtové opatření č. 12/2020 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0202/20
Rozpočtové opatření 13/2020
Usnesení číslo: 0557/RMOb-Pol/1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020
dle předloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 13/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2020
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0204120

Rozbor příjmů a výdajů 1-6/2020
Usnesení číslo: 0558/RMOb-Poll1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Polanka nad Odrou za období 01-06/2020

2)

ukládá
předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou
Vyřizuje:

Pavel Bochnia,
starosta

RMOb/0208120
Plán činnosti RMOb a ZMOb na ll. pololeti roku 2020
Usneseni čislo: 0559/RMOb-Poll1822/48

Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
plán činnosti RMOb a ZMOb na ll. pololeti roku 2020 dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.
RMOb/0209/20
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem “Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZS
(podzim)"

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení číslo: 0560/RMOb-Pol/1822/48
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 zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem “Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZŠ (podzim)", 3 účastníkem, který
předložil svou nabídku pod poř. č. 1, s Markem Sikorou, se sídlem Jaroslava Štorkána 1468/33,
725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČ: 70613354, za cenu 783.345,28 Kč bez DPH

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.
Zodp: Iveta Matulová
odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0210/20
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení, určeného k dodávce el. energie - CEZ Distribuce, a.s.

Usnesení číslo: 0561/RMOb-Pol/1822I48
Rada méstského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce el. energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ: 247 29 035 dle přílohy č. 2) tohoto materiálu
zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje: Iveta Matulová
referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0211l20
Návrhy na uzavření smluv o připojení odběrného el. zařízení k distribuční
soustavě nízkého napětí (byty v obytném objektu 1. května 545/84 A,B)
Usnesení číslo: 0562IRMOb-Poll1822l48
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo smlouvy 20_SOP_O1_4121687690, se společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IC: 247 29 035
2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do

napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo smlouvy 20_SOP_01_412_1687701, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 247 29 035

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

3)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smluv dle bodu č. 1) a bodu č. 2)
tohoto usnesení.
Vyřizuje: Iveta Matulová
referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0212/20
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOO151I2020

Usneseni číslo: 0563IRMOb-Pol/1822l48
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SO151/202O z důvodu vzniku méněprací a
víceprací v rámci stavby “Stavební úpravy obytného objektu č.p.545, Ostrava - Polanka nad
Odrou“ se zhotovitelem, společností CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem: Kosmova
17/1126, 702 00 Ostrava — Poruba, IČO: 25357 603, Dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na

2)

částku 13 276 325,33 Kč bez DPH dle předloženého materiálu
zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku dle bodu č. 1) tohoto usnesení.
Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0213/20
Vytvoření pracovního místa
Usneseni číslo: 0564/RMOb-Poll1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o vytvoření 1 pracovního místa (neúřednickě) v rámci Úřadu městského obvodu Polanka nad
Odrou s účinnosti od 1.9.2020 na dobu neurčitou.

RMOb/0207/20
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0565/RMOb-Poll1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu.
RMOb/0201/20
Přehodnocení nesouhlasného stanoviska městského obvodu Polanka nad Odrou v rámci

stavby před dokončením - EUMEDICA, s.r.o.
Usnesení číslo: 0566/RMOb-Pol/1822/48
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
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
žádost společnosti EUMEDICA, s.r.o., IČO 26877520, se sídlem: Neužilní 321, 739 21

Paskov o přehodnocení nesouhlasného stanoviska Rady městského obvodu Poíanka nad
Odrou ze dne 15.04.2020 pod usnesením č. 0457/RMOb—Pol/1822/38.

2)

trvá
na svém stanovisku.
Vyřizuje:

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

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 95l46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobé.
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