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Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 10.04.2019

Číslo usneseni

Materiál

0145/RMOb-POI/1822/11

RMOb/0099/19

Název

Kontrola usneseni z 10. rady městského obvodu ze

dne 27.3.2019.
0146/RMOb-POl/1822/11

RMOb/0096/19

Pronájem části prostor sloužící podnikání — část
střechy objektu č. p. 330 — ul. 1. května

0147/RMOb-POI/1822/11

RMOb/0097/19

Proná'lem části pozemku par. č. 765, žadatel: _

0148/RMOb-Pol/1822/11

RMOb/0098/19

Návrh
na
uzavření
servisní
smlouvy
na
vzduchotechnické
a
klimatizační
zařízení
nainstalovaných v rámci přestavby objektu radnice

0149/RMOb-Pol/1822/11

RMOb/0100/19

O150/RMOb—Pol/1822/1 1

RMOb/0103/19

0151/RMOb-F’ol/1822/11
O152/RMOb—Pol/1822/1 1

RMOb/O102/19
RMOb/0104/19

čp.330
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ni
souvisejicich, ve vztahu k připravované stavbě s
názvem “Autobusová zastávka Dolni Polanka, ul. 1.
května"
Vyjádření k projektové dokumentaci s názvem
„Polanka nad Odrou, odb. Zámecká + OPPP“
Pojmenování nových ulic - lokalita Janová

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném
provozování děl - OSA

01 53/RMOb-Pol/1822/11
0154/RMOb-Pol/1822/11

RMOb/O107/19

Návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu

RMOb/0106/19

pod názvem Mistni komunikace Polanka (PD+lČ)
Informace starosty a ostatnich radnich o dění v
městském obvodu
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0099/19
Kontrola usneseni z 10. rady městského obvodu ze dne 27.3.2019.

Usnesení čislo: 0145/RMOb-Pol/1822/11
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 10. rady městského obvodu ze dne 27.3.2019.

RMOb/0096/19
Pronájem části prostor sloužici podnikání — část střechy objektu č. p. 330 — ul.
1. května

Usnesení čislo: 0146/RMOb-Pol/1822/11
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla
o pronájmu prostor sloužící podnikání - části střechy objektu: č. p. 330 na ul. 1. května, v Ostravě
— Polance nad Odrou, za účelem umístění vysílacího i přijímacího zařízení pro šíření internetu,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 6.700,—Kč/rok s připočtenim
daně z přidané hodnoty, nájemce fa KUMl-ELEKTRONIC, spol. s r. o., se sídlem: J. Šámala
914, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě evid.
č. S 126/2015/kur. dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

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

RMOb/0097l19
Pronájem části pozemku par. č. 765, žadatel: _
Usnesení číslo: O147IRMOb-Pol/1822/11

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o pronájmu části pozemku par. č. 765, výměry 52 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, za
účelem ochrany soukromí a snadnějšího parkování automobilu, na dobu neurčitou v' v“ ni
lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok, néjemcezﬂ

m
2)
3)

rozhodla
o uzavření nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto usneseni,
zplňomocňuje
starostu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0098l19
Návrh na uzavření servisní smlouvy na vzduchotechnická a klimatizační
zařizení nainstalovaných v rámci přestavby objektu radnice čp. 330.
Usnesení číslo: 0148/RMOb-PoI/1822/11

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření servisni smlouvy na vzduchotechnická a klimatizační zařízení v objektu radnice čp.
330/160, se společností MORYS sro, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ:

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.

42864771.

Zodp. Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0100/19
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících, ve vztahu k připravované stavbě s názvem
“Autobusová zastávka Dolni Polanka, ul. 1. května"
Usneseni číslo: O149IRMOb-PoI/1822/11
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ni
souvisejících, se společností GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01Ústí nad
Labem, IČ: 27295567, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice. 602 00 Brno, IČ: 27935311.
2) zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:

Roman Mihula,
vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0103l19
Vyjádření k projektové dokumentaci s názvem „Polanka nad Odrou, odb.
Zámecká + OPPP“
Usnesení číslo: 0150/RMOb-Poll1822/11
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
projektovou dokumentaci s názvem „Polanka nad Odrou, odb. Zámecká + OPPP“
vypracovanou Ing. Ladislavem Novosádem, označenou datem červen 05/2019.
2) souhlasí
s předloženou projektovou dokumentaci s názvem „Polanka nad Odrou, odb. Zámecká +
OPPP“, zhotovitel projektové dokumentace: ELEKTRO-PROJEKCE sro se sídlem: 1. máje

670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 4289,
4290, 2808/17, 2809/3, 2808/23, 2196, 4315, 4366, 2368/1, 2809/2, 2152/2 a 2150/1, vše v
k. ú. Polanka nad Odrou. Tento souhlas bude předložen k příslušnému správnímu orgánu jako
podklad pro vydání územního rozhodnutí.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

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

RMOb/0102/19
Pojmenování nových ulic - lokalita Janová
Usnesení číslo: 0151IRMOb-PoI/1822/11

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

3)

bere na vědomí
doporučení Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města pojmenovat
nové ulice v lokalitě Janová, ato na pozemku:
° parc. č. 2886/2 v k. ú. Polanka nad Odrou “Kopretinová"
- parc. č. 2665/57 v k. u. Polanka nad Odrou “V Břízkách"
- parc. č. 2665/23 v k. ú. Polanka nad Odrou “Jasanová“
- parc. č. 2838/1 v k. u. Polanka nad Odrou “Na Louce".
doporučuje
ZMOb Polanka nad Odrou schválit názvy nových ulic dle bodu 1) tohoto usnesení.

ukládá
předložit ZMOb Polanka nad Odrou návrh pojmenování nových ulic dle bodu 1) tohoto
usnesení

Vyřizuje:

Jiřina Janšová,
referent oddělení stavebního

RMOb/0104/19
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl - OSA

Usnesení číslo: 0152/RMOb-Pol/1822/11
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)
3)

bere na vědomí
návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl dle přílohy č.1)
tohoto materiálu.
rozhodla
o uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.
zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0107/19
Návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Místní
komunikace Polanka (PD+IC)
Usnesení čislo: 0153/RMOb-Pol/1822/11
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
zrušit veřejnou zakázku s názvem Místní komunikace Polanka (PD+IC), z duvodu podání jedné
nabídky při uzavřeném okruhu vyzvaných uchazečů.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

ukládá
sdělit zúčastněnému dodavateli rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.
Zodp.: Iveta Matulová, odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0106/19
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0154/RMOb—Pol/1822/11
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
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