
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

15. schůze rady městského obvodu

konané dne 29.05.2019

0185/RMOb-Pol/1822/15n
<

S
"

0202/RMOb-Poll1822/15

  f.
„

 
 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

 

UŽ ?B15334? ‘33:“:-

POLANKA

Strana 1/9 NAD ODROU



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 29.05.2019

Číslo usneseni

0185/RMOb-POl/1822/15

0186/RMOb-POl/1822/15

0187/RMOb-Pol/1822/15

0188/RMOb-Pol/1822/15

O189/RMOb—Pol/1822/15

0190/RMOb-Pol/1822/15

O191/RMOb-Pol/1822/15

O192/RMOb-POI/1822/15

0193/RMOb-Pol/1822/15

0194/RMOb-Pol/1822/15

0195/RMOb-POI/1822/15

0196/RMOb-Pol/1822/15

0197/RMOb-Pol/1822/15

0198/RMOb-Pol/1822/15

O199/RMOb-F’ol/1822/1 5

O200/RMOb-Pol/1822/15

0201/RMOb-Pol/1822/15

0202/RMOb-POI/1822/15
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Materiál

RMOb/O151/19

RMOb/O152/19

RMOb/0140/19

RMOb/0141/19

RMOb/O143/19

RMOb/O144/19

RMOb/O146/19

RMOb/O147/19

RMOb/O148/19

RMOb/O149/19

RMOb/O150/19

RMOb/O156/19

RMOb/0145/19

RMOb/O154/19

RMOb/O155/19

RMOb/O157/19

RMOb/O158/19

RMOb/O153/19

Název

Kontrola usnesení ze 14. rady městského obvodu

ze dne 15.05.2019

Souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Zásady pro poskytování finančních darů v rámci

programu Kotlíková dotace v Moravskoslezském

kraji — 3. výzva

Vodovodní řípo'ka do pozemku par. č. 2608/1 —

žadateléů
Žádost o posunutí plotu do hranice obecního

pozemku par. č. 3180/19 — žadatel:

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd — "

' ' 1 — stavebník:

Výkup pozemku par. č. 263/4, prodávající:

Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky

sítě elektronických komunikací ve vlastnictví

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

a.s.(CETIN)

Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby na pozemcích par. č. 2443 a 39/1 —

NNk přípojka pro společnost CETIN

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Zkapacitnění „ komunikací Přemyšov,

parkoviště hřbitov (PD +IC)“

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování

pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO.

Souhlas s uličním oplocením -

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na stavbu Oprava

chodníků na točně bus ul. 1. května v

Ostravě—Polance nad Odrou

Předložení přehledu veřejných zakázek za rok 2018

a Zpráva o stavu a průběhu investičních a

neinvestičních akcí městského obvodu Polanka nad

Odrou - květen 2019.

Obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské

Školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace,

H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou

Záměr pronájmu služebního bytu v Hasičské

zbrojnici č.p. 592

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v

městském obvodu .4 __ , _, .
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0151/19

Kontrola usnesení ze 14. rady městského obvodu ze dne 15.05.2019

Usnesení číslo: 0185/RMOb-PoI/1822l15

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 14. rady městského obvodu ze dne 15.05.2019.

RMOb/0152/19 _ _

Souhlas s přijetím finančního daru pro ZS a MS Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

Usneseni číslo: 0186/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace ve výši

2.000 Kč.

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

RMOb/0140/19

Zásady pro poskytování finančních darů v rámci programu Kotliková dotace v

Moravskoslezském kraji — 3. výzva

Usneseni čislo: 0187/RMOb-Pol/1822l15

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

schválit “Zásady pro poskytování finančních darů na výměnu kotlů".

2) ukládá

zveřejnit „Zásady pro poskytování finančních darů na výměnu kotlů“ na webových stránkách

městského obvodu Polanka nad Odrou.

3) svěřuje

referentu úseku životního prostředí a silničního hospodářství rozhodování o uzavírání

darovacích smluv, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s výměnou kotle v rámci

dotačního programu „Kotliková dotace v Moravskoslezském kraji — 3. výzva“ dle „Zásad pro

poskytování finančních darů na výměnu kotlů“.

4) zplňomocňuje

starostu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou k podepsání darovacích smluv dle

bodu 3) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0141/19

Vodovodní přípojka do pozemku par. č. 2608/1 — žadatelé:—

Usneseni číslo: 0188/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem „Vodovodní přípojky pro p.č. 2649/5 a 2649/6, k.ú.

mmméwtzsu !!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Polanka nad Odrou“ vypracovanou Alexandrou Drózdovou označenou datem 05/2019 pro

územní souhlas.

2) souhlasí

s umístěním části vodovodních přípojek pro napojení chatek na pozemcích par. č. 2649/6 a

2649/5, v k.ú. Polanka nad Odrou do obecního ozemku ar. č. 2608/1 v k. u. Polanka nad

  

 

  

  

a se vstupem do tohoto

  

pozemku za ucelem 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.

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2608/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

4) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smluv dle bodu č. 3) tohoto

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje; lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0143/19

ZádostMdo hranice obecního pozemku par. č. 3180/19 —

žadatel:

Usneseni čislo: 0189/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním plotu na pozemku par. č. 1930 při hranici s pozemkem parc. č. 3180/19. Plot

nebude žádnou svou součástí přesahovat přes pozemek par. č. 3180/19.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0144/19

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

288m — stavebnic_

Usnesení číslo: O190/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (části sjezdu) na pozemku par. č. 2874/1, v k.ú. Polanka

nad Odrou k MK III. třídy - ul. Jiřího Krále na pozemku par. č. 2887/1 dle § 10 odst. 4 písm. b)

zákona o ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění ozdě'ších řed isů žadatelé:

=za předpokladu že do rozhledověho trojúhelníku nebudou zasahovat

žádné pevně překážky vyšší než 0,7 m.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) souhlasí

s umístěním části zpevnéněho vjezdu a vstupu pro napojeni budoucího rodinného domu na

pozemku par. č. 2874/1 do obecního pozemku par. č. 2887/1, v k. ú. Polanka nad Odrou,

stavebnici:_

ma se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2887/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

4) zplňomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0146l19

Výkup pozemku par. č. 263/4, prodávající—

Usnesení číslo: 0191/RMOb-PoI/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

výkup pozemku par. č. 263/4, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 5 m2, který vznikne z části

původního pozemku par. č. 263/1, zahrada, výměry 1197 m2, na základě geometrického

plánu č. 3401-28/2019, v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem opravy kapličky sv. Vendelína,

prodávající:

“za dohodnutou kupní cenu 600,— Kč plus DPH v zákonné výši. Náklady s převodem

předmětného pozemku uhradí kupující.

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0147/19

Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických

komunikací ve vlastnictvi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

a.s.(CETIN)

Usneseni číslo: 0192/RMOb-Poll1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací é.

VPI/MS/2019/00103 ve vlastnictvi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(CETIN), se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063.

estasvat
POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

Vyřizuje: Iveta Matulová,

referent investic a veřejných zakázek

RMOb/0148/19

Smlouva o uzavřeni budouci smlouvy o zřízení věcného břemene —

služebnosti a dohoda o umisténi stavby na pozemcích par. č. 2443 a 39/1 —

NNk přípojka pro společnost CETIN

Usneseni číslo: 0193/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro budoucí optický rozvaděč na

pozemku par. č. 2443, v k. ú. Polanka nad Odrou, budouci oprávněný z věcného břemene:

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecních pozemků par.

č. 2443 a 39/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem

realizace za předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného

břemene - služebnosti inženýrské sítě.

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 2443 a 39/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 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: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0149/19

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Usneseni číslo: O194lRMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 6/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019

dle předloženého návrhu.

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 6/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

  astaavau!
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0150/19

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Zkapacitnění komunikaci Přemyšov,

parkoviště hřbitov (PD +|č)“

Usneseni číslo: 0195/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na

realizaci akce s názvem „Zkapacitnění komunikací Přemyšov, parkoviště hřbitov (PD+|Č), s

účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř.č.1 se společností DOPRAPLAN s.r.o.,

IČ:05411572, se sídlem Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9, za cenu 747 841,-Kč včetně

DPH.

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení.

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.

Zodp. lveta Matulová, úsek hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0156/19

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v

oblasti BOZP a PO

Usneseni číslo: 0196/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO 5

poskytovatelem Bc. Daliborem Slahúčkou, IČ 04023331, se sídlem Anny Letenské 160/32,

72525 Ostrava-Polanka nad Odrou v předloženém znění.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto

usnesenr

Zodp: Iveta Matulová referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0145/19

Souhlas s uličnim oplocenim-_

Usnesení číslo: 0197/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se záměrem stavby uličního oplocení pozemku parc. č. 786/1 u rodinného domu č.p.

1456/17a, ul. Hraničky v kat. území Polanka nad Odrou pro žadatele

fl

ésraauau:
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

3) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou žadateli.

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Lokajová,

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

RMOb/0154/19

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na stavbu Oprava chodníků na točně bus ul.

1. května v Ostravé-Polance nad Odrou

Usnesení číslo: 0198/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava chodníků na točně bus ul. 1. května v

Ostravě-Polance nad Odrou“, se společností Ostravské komunikace, a.s., se sídlem

Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; IČ: 25396544,za cenu 29824562 Kč

bez DPH.

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

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

RMOb/0155/19

Předložení přehledu veřejných zakázek za rok 2018 a Zpráva o stavu a

průběhu investičních a neinvestičních akcí městského obvodu Polanka nad

Odrou - květen 2019

Usnesení číslo: 0199/RMOb-PoI/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

přehled veřejných zakázek za rok 2018 a Zprávu o stavu a průběhu investičních a

neinvestičních akcí městského obvodu z května 2019.

2) souhlasí

s návrhem nových projektových záměrů dle části VI. předložené zprávy dle bodu 1) tohoto

usnesent

RMOb/0157/19

Obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace, H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0200/RMOb-Pol/1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

doporučení konkursní komise k provedení konkursniho řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/lky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, se

sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou, dle předloženého materiálu.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) jmenuje

s účinností od 1.8.2019 ana RNDr. PatrikaMolitora,—

_napracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Polanka

nad Odrou, příspěvková organizace se sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou.

RMOb/0158/19

Záměr pronájmu služebního bytu v Hasičské zbrojnici č.p. 592

Usnesení číslo: 0201/RMOb-Poll1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu služebního bytu v II.NP Hasičské zbrojnice, ve vlastnictví SMO, svěřený

městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 78,81 m2, na adrese: 1. kvétna 592, 725 25

Ostrava-Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 60,- Kč/m2 + každoroční inflace, na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0153/19

lnformace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0202IRMOb-Poll1822/15

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

@STRSVA! !!
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