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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 13.03.2019

Číslo usnesení Materiál Název

O108/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0065/19 Kontrola usnesení z 8. rady městského obvodu

0109/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0066/19 Jednací řád a zásady činnosti školské, kulturní a

sportovní komise při radě RMOb Polanka nad Odrou.

0110/RMOb—Pol/1822/9 RMOb/0069/19 Návrh OZV — regulace hazardních her na území SMO

O111/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0057/19 Souhlas se záměrem stavby uličního oplocení u

rodinného domu č. p. 981/120 umístěného na

pozemku p. č. 134, ul. 1. května v kat. územi Polanka

nad Odrou

O112/RMOb-PoI/1822/9 RMOb/0063/19 Zpráva z úseku sociálních věcí a přestupků

O113/RMOb—Pol/1822/9 RMOb/0062/19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

č. SOO147/2018/Taj

O114/RMOb-PoI/1822/9 RMOb/0067/19 Úprava měsíční paušální ceny, ve věci smlouvy o

dílo S — 34/2016/Mih, se společností OTIS a.s., kdy

předmětem smlouvy je servis a oprava výtahu v

objektu čp. 476

0115/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0055/19 Pronájem části pozemku par. č. 765 __

_

O116/RMOb-PoI/1822/9 RMOb/0056/19 Záměr pronajmout část nebytových prostor (část

střechy) na objektu č. p. 330 — ul. 1. května

O117/RMOb-PoI/1822/9 RMOb/0058/19 Žádost Římskokatolické farnosti o finanční dotaci na

obnovu fasády části jižní strany kostela sv. Anny v

Ostravě — Polance vč. výplní otvorů a ostění —

žadatel P. Mgr. Zdeněk Pluhař, farář

O118/RMOb—PoI/1822/9 RMOb/OO59/19 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku

par. č. 1656, oprávněný: ČEZ Distribuce a.s. —

přípojka NNk p

0119/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0060/19 Záměr prodeje ozemku ar. č. 1810/2, výměry 174

m2 — žadatel:H

0120/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0061/19 Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, kanalizační

přípojka a vodoměrná šachtice — dotčen' obecní

iozemki iar. č. 1736/1 a 1656 — žadatel:_

O121/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/0068/19 Konkurs na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a

MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, H.

Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou

O122/RMOb-PoI/1822/9 RMOb/OO71/19 Návrh na přihlášení stavby “Stavební úpravy školy

č.p. 330 v Polance nad Odrou“ do soutěže Stavba

Moravskoslezského kraje 2018 a soutěže Ostravská

stavba roku 2018.

O123/RMOb—Pol/1822/9 RMOb/OO73/19 Rozpočtové opatření č. 2/2019

O124/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/OO75/19 Uzavření darovací smlouvy, finanční dar na akci s

názvem „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“,

dárce: Morys s.r.o.

O125/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/OO78/19 Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné
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zakázky malého rozsahu s názvem “Izolační zeleň —

Polanka nad Odrou, část A”
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

O126/RMOb-Pol/1822/9 RMOb/OO70/19 Informace starosty a ostatnich radních o dění v

městském obvodu

Materiály, které byly odloženy :

Materiál Název

RMOb/OOB4/19 Příprava nařízení města č. _/2019 — zákaz šíření

reklamy na veřejném prostoru
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0065/19

Kontrola usnesení z 8. rady méstského obvodu

Usneseni číslo: 0108/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 8. rady městského obvodu ze dne 27.02.2019.

RMOb/0066/19

Jednací řád a zásady činnosti školské, kulturní a sportovní komise při RMOb

Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0109/RMOb-Pol/1822/9

Rada méstského obvodu Polanka

1) schvaluje

jednací řád komisí Rady městského obvodu Polanka nad Odrou dle přílohy č. 1) tohoto

materiálu

2) schvaluje

náplň činnosti Školské, kulturní a sportovni komise Rady městského obvodu Polanka nad

Odrou dle přílohy č. 2) tohoto materiálu

3) ukládá

tajemnici ÚMOb Polanka nad Odrou zaslat schválené dokumenty předsedovi komise Školské.

kulturní a sportovni při radě městského obvodu.

RMOb/0069/19

Návrh OZV - regulace hazardních her na území SMO

Usnesení číslo: 0110/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s předloženým návrhem OZV č. XXXX/2019, kterou se reguluje provozování hazardních her na

území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0057/19

Souhlas se záměrem stavby uličního oplocení u rodinného domu č. p. 981/120

umístěného na pozemku p. č. 134, ul. 1. května v kat. územi Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0111/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se záměrem stavby uličního oplocení u rodinného domu č. p. 981/120 umístěného na pozemku

p. č. 134, ul. 1. května v kat. území Polanka nad Odrou pro žadatele Davida Macho, 1. května

981/120, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

2) ukládá

sdělit stanovisko RMOb Polanky nad Odrou žadateli,

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Lokájová,

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

fig"?RAW/A ! ! !

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0063/19

Zpráva z úseku sociálních věcí a přestupků

Usnesení čislo: 0112/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti z úseku sociálních věcí a přestupků za rok 2018.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0062/19

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOO147/2018/Taj

Usneseni čislo: 0113/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59335-14 o škodovém pojištění majetku a

odpovědnosti podnikatelů pod číslem pojistníka č. SOO147/2018/Taj, se společností Česká

pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 45272956, kdy

předmětem dodatku je změna sídla pojistníka a sloučení dvou příspěvkových organizací

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1).

Vyřizuje:. Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0067/19

Úprava měsiční paušální ceny, ve věci smlouvy o dílo S — 34/2016/Mih, se

společností OTIS a.s., kdy předmětem smlouvy je servis a oprava výtahu v

objektu čp. 476

Usneseni číslo: 0114/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s úpravou ceny servisních služeb, 0 inflační index za rok 2018, ve věci smlouvy o dílo

č. S-34/2016/Mih ze dne 15. 04. 2016, uzavřené se společností OTIS a.s., se sídlem J.

Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254, dle předloženého návrhu

2) ukládá

sdělit stanovisko dodavateli.

Vyřizuje:. Matulová iveta, odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

QŠÝŘŽÁVÁ ! !!

POLANKA

Strana 5/1 O
NAD ODROU

 



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0055/19

Pronájem části pozemku par. č. 765 — žadatel:—

Usnesení číslo: O115IRMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu části pozemku par. č. 765, výměry 52 m2, ostatni plocha, ostatní

komunikace, za účelem ochrany soukromí a snadnějšího parkování automobilu, na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0056/19

Záměr pronajmout část nebytových prostor (část střechy) na objektu č. p. 330

— ul. 1. května

Usnesení číslo: 0116/RMOb-Poll1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru na straně pronajímatele o pronájmu nebytových prostor (části střechy) na objektu:

č. p. 300 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 připočtením daně z přidané hodnoty

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0058/19

Žádost Římskokatolické farnosti o finanční dotaci na obnovu fasády části jižní

strany kostela sv. Anny v Ostravě — Polance vč. výplní otvorů a ostění — žadatel

P. Mgr. Zdeněk Pluhař, farář

Usneseni číslo: 0117/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem žádost Římskokatolické farnosti Ostrava — Polanka nad Odrou o

finanční příspěvek na obnovu fasády části jižní strany kostela sv. Anny v Ostravě — Polance vč.

výplní otvorů a ostění

2) doporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou poskytnout finanční dotaci ve výši 90.000,-. Kč na obnovu fasády

části jižní strany kostela sv. Anny v Ostravě — Polance vč. výplní otvorú a ostění

3) ukládá

postoupit na jednání ZMOb Polanky nad Odrou na jeho nejbližší zasedání.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

QŠTŘÁWÁ ! !!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0059/19 „

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1656, oprávněný: CEZ

Distribuce a.s. — přípojka NNk pro_

Usneseni číslo: 0118/RMOb-PoI/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě k části pozemku

par. č. 1656, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování

zemního kabelového vedení NN 0,4 kV a právu vstupovat na uvedený pozemek za účelem

zřízení, umístění a provozování, ve prospěch oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická

874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3370-150/2018 ze dne 7. 12.

2018. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.815,- Kč,

včetně DPH

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0060/19

Záměr prodeje pozemku par. č. 1810/2, výměry 174 m2 — žadatel:_

Usnesení číslo: 0119/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje obecního pozemku par. č. 1810/2, zastavěná plocha

a nádvoří, výměry 174 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem sloučení pozemků par. č.

1810/1 a 1810/2, v k.ú. Polanka nad Odrou, za cenu dle znaleckého posudku plus daň v

zákonné výši

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0061/19

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, kanalizační přípojka a vodoměrná

šachtice - dotčený obecní pozemky par. č. 1736/1 a 1656 — žadatel:

Usnesení číslo: 0120/RMOb-Poll1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (částí sjezdu) na pozemku par. č. 1652, vše v k.ú. Polanka

nad Odrou k MK III. třídy — uI. Nábřežní na pozemku par. č. 1656 dle § 10 odst. 4 písm. b)

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

—zapředpokladu že do

rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m.

QŠTŘAVA ! !!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) souhlasí

se záměrem stavby uličního oplocení u budoucího rodinného domu_ na pozemku

iar č 1652 v k ú Polanka nad Odrou pro žadatele_

3) souhlasi

s umístěním části vjezdu vodoměrné šachtice a kanalizační přípojky pro napojení budoucího

rodinného domu na pozemku par. č

k. ú. Polanka nad Odrou stavebník:W

—a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č, 1736/1 a 1656, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 3) tohoto usnesení

5) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto

usnesení

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, PhD.,

referent majetku

RMOb/0068/19 „ .

Konkurs na obsazeni pracovniho mista ředitele ZS a MS Polanka nad Odrou,

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

Usneseni čislo: 0121/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) vyhlašuje

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad

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

funkce 01.08.2019.

2) schvaluje

požadavky pro konkursní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace, H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0071/19

Návrh na přihlášení stavby “Stavební úpravy školy č.p. 330 v Polance nad

Odrou" do soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018 a soutěže Ostravská

stavba roku 2018.

Usnesení čislo: 0122/RMOb-Pol/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přihlášením stavby „Stavební úpravy skoly čp. 330 v Polance nad Odrou“ do soutěže Stavba

Moravskoslezskěho kraje 2018, a soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018.

QŠÝŘÁWA' !!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0073/19

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Usneseni číslo: 01 23IRMOb-PoI/182219

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 2/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0075/19

Uzavření darovací smlouvy, finanční dar na akci s názvem „Stavba

Moravskoslezského kraje 2018“, dárce: Morys s.r.o.

Usnesení číslo: 0124IRMOb-PoI/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od společnosti MORYS s ro, se sídlem:

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz, IČ: 428 64 771 na soutěž o nejlepší stavbu

Moravskoslezského kraje 2018.

2) zplňomocňuje

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

usneseni

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0078/19

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

názvem “Izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část A”.

Usneseni číslo: 0125/RMOb-Pol/1822/9

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

s názvem “Izolační zeleň — Polanka nad Odrou, část A" v rozsahu předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 27.03.2019 v 9:00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu.

Vyřizuje Iveta Matulová - odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

QŠÝŘAWÁEH

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

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

Vyřizuje: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0070/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v méstském obvodu.

Usneseni čislo: 0126/RMOb-PoI/1822/9

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

ÚŠÝŘÁVÁ! !!

POLANKA
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