
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

13.(mimořádné) schůze rady městského obvodu

konané dne 09.05.2019
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 09.05.2019

Číslo usneseni

O166/RMOb-Pol/1822/13

O167/RMOb-Pol/1822/13

O168/RMOb-Pol/1822/13

O169/RMOb-Pol/1822/13

O170/RMOb-Pol/1822/13

0171/RMOb-Pol/1822/13

0172/RMOb-Pol/1822/13

0173/RMOb-Pol/1822/13

O174/RMOb-Pol/1822/13

0175/RMOb-Pol/1822/13
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Materiál

RMOb/O127/19

RMOb/O120/19

RMOb/O121/19

RMOb/O122/19

RMOb/O124/19

Název

Kontrola usnesení z 12. rady městského obvodu ze

dne 24.04.2019

Návrh smlouvy o zajištění přístupu k výsadbám

izolační zeleně po dobu zapěstování a provádění

následné údržby — protistrana: Družstvo vlastníků

Polanka nad Odrou

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen

obecní pozemek par. č. 1736/1 — žadatel:

Převod movitého majetku městského obvodu

Polanka nad Odrou do majetku SMO

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen

obecní pozemek par. č. 3185/6 —- žadatel:—

RMOb/0125/19

RMOb/O126/19

RMOb/0129/19

RMOb/0130/19

RMOb/O128/19

Záměr pronájmu části pozemku par. č. 3185/4 (cca

1,3 m2) — žadatel:_

Návrh přechodného dopravního značení - Oprava

autobusové točny na ul. 1. května v Polance

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Chodník 1. května, 2.část, Úřad —

Mateřská škola“

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Zkapacitnění komunikací Přemyšov, parkoviště

hřbitov (PD +|č)"

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

ÚSTŘAVÁ! !!

POLANKA

NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0127/19

Kontrola usnesení z 12. rady městského obvodu ze dne 24.04.2019

Usnesení číslo: 0166/RMOb-Pol/1822/13

Rada méstského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 12. rady městského obvodu ze dne 24.04.2019.

RMOb/0120/19

Návrh smlouvy o zajištění přístupu k výsadbám izolační zeleně po dobu

zapěstováni a provádění následné údržby — protistrana: Družstvo vlastníků

Polanka nad Odrou

Usneseni čislo: 0167/RMOb-Pol/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o zajištění přístupu k výsadbám Izolační zeleně po dobu zapěstováni a

provádění následné údržby, a to na dobu určitou do 31.12.2023, s Družstvem vlastníku

Polanka nad Odrou, se sídlem K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou,

kompenzace činí 3 932 Kč/rok.

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení.

RMOb/0121I19

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen obecni pozemek par. č.

Usnesení číslo: 0168/RMOb-Pol/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (části sjezdu) na pozemku par. č. 1629/2, v kú. Polanka

nad Odrou k MKIII. třídy - ul. Nábřežní na pozemku par. č. 1736/1 dle § 10 odst. 4 písm. b)

zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatelé:

za předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebu!ou zasagovat zlagne pevne pre!az!y

vyšší než 0,7 m.

2) souhlasí

s umístěním časti zpevněného vjezdu a vodovodní přípojky pro napojení budoucího rodinného

domu na pozemk r č. 1629/2 do obecního ozemku ar. č. 1736/1 v k. ú. Polanka nad

Odrou stavebnícii

   

  

  

a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1736/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění časti cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.

4) zplňomocňuje

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

usnesent

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

POLANKA

Strana 3/6 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0122/19

Převod movitého majetku městského obvodu Polanka nad Odrou do majetku

SMO

Usnesení číslo: 0169/RMOb-Poll1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s převodem movitého majetku ve výši účetní

hodnoty 341 201,85 Kč s DPH do majetku Statutárního města Ostrava.

2) ukládá

předložit na nejbližší Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0124/19

Smlouva o právu rovést stavbu — vjezd - dotčen obecni pozemek par. č.

3185/6—žadatel:_

Usnesení číslo: 0170/RMOb-Pol/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s úpravou části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 225 na

pozemku par. č. 487 do obecního ozemku ar. č. 3185/6 v k. ú. Polanka nad Odrou

stavebníků

se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3185/6, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 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/0125/19

Záměr ironájmu části pozemku par. č. 3185/4 (cca 1,3 m2) — žadatel:-

Usnesení číslo: 0171/RMOb-Pol/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) zamítá

žádost o pronájem části pozemku par. č. 3185/4, výměry cca 1,3 m2, ostatní plocha, silnice,

za účelem umístění reklamních poutačů.

1333?ŘÁWÁ ! ! !
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polánky nad Odrou žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0126/19

Návrh přechodného dopravního značení - Oprava autobusové točny na ul. 1.

května v Polance

Usnesení číslo: 0172/RMOb-PoI/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci přechodného dopravního značení, které bude

realizováno v rámci stavby “Oprava autobusové točny na ul. 1. května v Polance nad Odrou”,

kterou vypracovala firma Ostravské komunikace, a.s. Výše uvedenou stavbou budou dotčeny

pozemky parc. č, 1575/1 a 3183/1 oba v k. ú. Polanka nad Odrou, které jsou ve vlastnictví

Statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Polanka nad Odrou.

2) souhlasí

s předloženou projektovou dokumentaci přechodného dopravního značení dle bodu 1) tohoto

usnesení

3) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou dle bodu 2) tohoto usnesení

žadateli a vyznačit souhlas na situaci přechodného dopravního značení.

Vyřizuje: Bc. Beata Štěpánová, DiS.,

úsek životního prostředí a silničního hospodářství

RMOb/0129/19

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Chodník 1. května, 2.část, Úřad —

Mateřská škola“

Usnesení číslo: 0173/RMOb-Pol/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

„Chodník 1.května, 2. část, Úřad — Mateřská škola“ s účastníkem, který předložil svou nabídku

pod pořč. 2 - společností VD. Stav - Ostrava s.r.o., IČ: 28606191. se sídlem Malá 113/9, 725

25 Polanka nad Odrou za cenu 749 384, 665Kč včetně DPH.

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.

Zodp. Iveta Matulová — úsek hospodářské správy a veřejných zakázek

teaŠiRAVA ! ! !
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/O130/19

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Zkapacitnění komunikaci Přemyšov, parkoviště hřbitov (PD +IC)“

Usneseni číslo: 0174/RMOb-PoI/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

akce s názvem „Zkapacitnění komunikací Přemyšov, parkoviště hřbitov (PD+IČ)“ v rozsahu

předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 22. 05. 2019 v 9.00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

Vyřizuje lveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentu

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o

námitkách

Vyřizuje Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské zprávy a veřejných zakázek

RMOb/0128/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0175/RMOb-Pol/1822/13

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

ÚŠTĚAVA'"
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