
Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

Usnesení

67. schůze rady městského obvodu

konané dne 15.09.2021

1283/RMOb-Svi/1822/67a
n

S
”

1295/RMOb-Svi/1822/67

  

Ing. Radim Smetana Ing. Daniel Žitník

starosta místostarosta

 

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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 15.09.2021

číslo usnesení Materiál Název

1283/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1306/21 Schválení programu

1284/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1390/21 Harmonogram prací a zásady pro sestavování

návrhu rozpočtu MOb Svinov pro rok 2022 a návrh

střednědobého výhledu rozpočtu MOb Svinov na

léta 2023 — 2025

1285/RMOb-SVi/1822/67 RMOb/1395/21 Návrh na rozpočtové opatření

1286/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1396/21 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské

sítě a smlouvy o právu provést stavbu “Přípojka

vody ve Svinově - p.č. 1217/1”

1287/RMOb-SVi/1822/67 RMOb/1397/21 Návrh stanoviska k objízdné trase a uzavírce V

ramci stavby „Oprava vodovodu v oblasti V

Závětří, Oprava vodovodu V oblasti Nad Porubkou

— MysliVCOVa”

1288/RMOb-SVi/1822/67 RMOb/1398/21 Návrh k žádosti o obnovení nájmu bytu

1289/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1400/21 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské

sítě a smlouvy o právu provést stavbu “Vodovodní

přípojka parcela číslo 1830/3, 1913/17, katastrální

území Svinov, 715506”

1290/RMOb-SVi/1822/67 RMOb/1401/21 Rozpočtové opatření — poskytnutí dotace V rámci

Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání

1291/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1402/21 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu

„Klimatizace, vzduchotechnika ER. budova 2 — ZŠ

a MŠ Ostrava-Svinov, po.“

1292/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1404/21 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem

Sportovní haly Svinov

1293/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1405/21 Návrh na doplnění Obecně závazné vyhlášky č.

5/2017, 0 nočním klidu

1294/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1409/21 Návrh rozhodnutí na uzavření smlouvy o dílo

veřejné zakázky malého rozsahu s nazvem „MK

Polanecká parc. č. 2121/2 V k.ú. Svinov, obec

Ostrava“

1295/RMOb-Svi/1822/67 RMOb/1410/21 Změna termínu schůze Rady městského obvodu

Svinov

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/1306/21

Schválení programu

Usnesení číslo: 1283/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) schvaluje

program 67. schůze Rady městského obvodu Svinov konané dne 15.9.2021 s úpravou

Vyřizuje: Dagmar Juráčková,

administrativní pracovník

RMOb/1390/21

Harmonogram prací a zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb Svinov pro rok

2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MOb Svinov na léta 2023 - 2025

Usneseni číslo: 1284/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) schvaluje

harmonogram prací a zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb Svinov pro rok 2022 a

návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MOb Svinov na léta 2023 - 2025 dle přílohy

předloženého materiálu

2) ukládá

předložit návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2022 a návrh rozpočtového výhledu rozpočtu

MOb Svinov na léta 2023 - 2025 Zastupitelstvu MOb Svinov na zasedání V prosinci 2021

Vyřizuje: Odbor financí a správy majetku

RMOb/1395/21

Návrh na rozpočtové opatření

Usnesení číslo: 1285/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) projednala

obsah důvodové zprávy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š ují běžné výdaje

§ 2324 — přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 18 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 3613, pol. 5909 — ostatní neinvestiční výdaje o 18 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

 

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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/1396/21

Návrh na uzavření smlouvy o budouci smlouvě o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu “Přípojka vody ve

Svinově - p.č. 1217/1 ”

Usneseni číslo: 1286/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1)

2)

3)

4)

5)

projednala

žádost Ing. Jaromíra Benky se sídlem Krnovská 2271/27, 746 01, Opava - Předměstí,

IČ 71869255, o souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku města parc. č. 1228/1

V k. ú. Svinov, obec Ostrava

souhlasí

se vstupem na pozemek, s umístěním a realizaci stavby „Přípojka vody Ve Svinově - parc. č.

1217/ 1” V části pozemku Ve Vlastnictví statutárního města OstraVy, svěřeného městskému

obvodu SVinOV: parc. č. 1228/1- ostatní plocha, ostatní komunikace V k. ú. SVinov, obec

Ostrava pro investorku stavby:_

souhlasí

se zvláštním užíváním prokopáním části místní komunikace III. třídy - ul. Králky na pozemku

parc. č. 1228/1 V k. ú. Svinov, obec Ostrava za účelem realizace stavby „Přípojka vody Ve

Svinově — parc. č. 1217/1“ V k. ú. Svinov, obec OstraVa, za podmínek, že:

1. Výkopový a stavební materiál nebude uložen na povrchu komunikace, průchod a průjezd

bude po celou dobu stavby zachován,

2. znečištění komunikace stavbou bude neprodleně odstraňováno,

3. povrch komunikace bude po ukončení stavby uveden do původního staVu

rozhodla

zřídit Věcné břemeno — služebnost inženýrské sítě k části pozemku ve Vlastnictví statutárního

města OstraVy, svěřeného městskému obvodu Svinov parc. č. 1228/1 - ostatní plocha, ostatní

komunikace V k. ú. SVinOV, obec Ostrava V rozsahu, který je vyznačen pro účely smlouvy o

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Ve Výkrese „Koordinační situace C.3“,

který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, a který bude po dokončení stavby vymezen Vé

smlouVě o zřízení Věcného břemene geometrickým plánem, pro oprávněnou

za účelem realizace a

provozování stabe „Přípojka vody ve SVinOVě - parc. č. 1217/1 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava dle zásad, schválených usnesením Rady městského obvodu SVinov č.

O493/RMOb-SVi/1822/23 ze dne 29. 10. 2019, na dobu žiVotnosti stavby za jednorázovou

úplatu Ve Výši 1 300,- Kč+ DPH V zákonné Výši za běžný, i započatý metr délky

trasy Vodovodní přípojky

rozhodla

do doby geometrického zaměření Věcného břemene uzavřít s investorkou stavby-

smlouvu o budoucí smlouVě o

zřízení Věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a o právu provést staVbukčásti

pozemku parc. č. 1228/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace V k. ú. SVinov, obec Ostrava,

V rozsahu dle bodu 4) tohoto usnesení, podle níž bude smlouva o zřízení Věcného břemene

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

uzavřena do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případné souhlasu stavebního

úřadu s užíváním stavby dle bodu 2) usnesení

Vyřizuje: Ing. Tomáš Mužík,

vedoucí odboru financí a správy majetku

RMOb/1397/21

Návrh stanoviska k objízdné trase a uzavírce v rámci stavby „Oprava vodovodu v

oblasti V Závětří, Oprava vodovodu v oblasti Nad Porubkou - Myslivcová"

Usnesení číslo: 1287/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) projednala ,

žádost společnosti HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Uprkova 3, 702 00 Ostrava-Přívoz,

IC 47666374, o povolení uzavírky a objízdné trasy vč. přechodného dopravního značení

V rámci stavby „Oprava vodovodu V oblasti V Závětří, Oprava vodovodu v oblasti Nad

Porubkou — Myslívcovaw

2) souhlasí

s vedením objízdné trasy V rámci stavby „Oprava vodovodu v oblasti VZávětří, Oprava

vodovodu v oblasti Nad Porubkou — MyslívcovaŽ v rozsahu dle zákresů, které jsou přílohou

č. 3 předloženého materiálu, za podmínek, že bude zajištěna dostatečná informovanost občanů

o nezbytných dopravních omezeních á dodávkách vody

Vyřizuje: Ilona Soldanová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMObI1398/21

Návrh k žádosti o obnovení nájmu bytu

Usnesení číslo: 1288/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1)

2)

projednala

obsah důvodové zprávy v příloze č. l předloženého materiálu

trvá

na svém usnesení č. 1206-2/RMOb—SVi/ 1822/63 ze dne 21. 6. 2021

Vyřizuje: Marta Vaňková, T: 22.09.2021

pracovník smluvních vztahů

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/1400/21

Návrh na uzavření smlouvy o budouci smlouvě o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu “Vodovodní přípojka

parcela číslo 1830/3, 1913/17, katastrální území Svinov, 715506"

Usnesení číslo: 1289/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1)

2)

3)

4)

5)

projednala

žádost Vratislava Bajgara se sídlem Pavlovova 1627/69, 700 30, Ostrava - Zábřeh,

IČ 65875028 0 souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 1830/3 V k. ú.

Svinov, obec Ostrava

souhlasí

se vstupem na pozemek, s umístěním a realizaci stavby „Vodovodní přípojka parcela číslo

1830/3, 1913/17, katastrální území Svinov, 715506” V části pozemku ve vlastnictví

statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Svinov: parc. č. 1830/3 — ostatní

plocha, ostatní komunikace V k. ú. Svinov, obec Ostrava pro investora stavby:_

souhlasí

se zvláštním užíváním prokopaním části místní komunikace III. třídy - ul. Dr. Kudely na

pozemku parc. č. 1830/3 V k. ú. Svinov, obec Ostrava za účelem realizace stavby „Vodovodní

přípojka parcela číslo 1830/3, 1913/17, katastrální území Svinov, 715506”, za podmínek, že:

1. výkopový a stavební materiál nebude uložen na povrchu komunikace, průchod a průjezd

bude po celou dobu stavby zachován,

2. znečištění komunikace stavbou bude neprodleně odstraňováno,

3. povrch komunikace bude po ukončení stavby uveden do původního stavu

rozhodla

zřídit věcné břemeno — služebnost inženýrské sítě k části pozemku ve vlastnictví statutárního

města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Svinov parc. č. 1830/3 - ostatní plocha, ostatní

komunikace V k. ú. Svinov, obec Ostrava V rozsahu, který je vyznačen pro účely smlouvy o

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve výkrese „Koordinační situace 01“,

který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, a který bude po dokončení stavby vymezen ve

smlouvě o zřízení věcného břemene geometrickým plánem, pro oprávněného_

—zaúčelem realizace a provozování stavby

„Vodovodní přípojka parcela číslo 1830/3, 1913/17, katastrální území Svinov, 715506” dle

zásad, schválených usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 0493/RMOb—SVi/1822/23 ze

dne 29. 10. 2019, na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu ve výši 600 Kč + DPH v

zákonné výši za běžný, i započatý metr délky trasy vodovodní přípojky

rozhodla

do doby geometrického zaměření věcného břemene uzavřít s investorem stavby-

—smlouvu0 budouci smlouvě 0

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbukčásti

pozemku parc. č. 1830/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

v rozsahu dle bodu 4) tohoto usnesení, podle níž bude smlouva o zřízení věcného břemene

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

uzavřena do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně souhlasu stavebního

úřadu s užíváním stavby dle bodu 2) usnesení

Vyřizuje: Ing. Tomáš Mužík,

vedoucí odboru financí a správy majetku

RMObI1401/21

Rozpočtové opatření- poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Výzkum vývoj

a vzdělávání

Usnesení číslo: 1290/RMOb-Svil1822/67

Rada městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y s u j í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

pol. 4116, ÚZ 33063 o 1 176 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 3119, pol. 5336, UZ 33063 0 1 176 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

RMObI1402I21

Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Klimatizace, vzduchotechnika E.R.

budova 2 — ZS a MS Ostrava-Svinov, p.o.“

Usneseni číslo: 1291/RMOb-Svil1822l67

Rada městského obvodu

1) projednala

Zápis o otevírání obálek a Zápis o posouzení a hodnocení cenové nabídky veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem „Klimatizace, vzduchotechnika ER. budova 2— ZŠ a MŠ

Ostrava-Svinov, p.o.“, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

2) rozhodla

zadat společnosti KlimatizaceSmile, s.r.o., nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno, IČ 04766008

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Klimatizace, vzduchotechnika ER. budova 2 —

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.“, v rozsahu dle cenové nabídky, doručené 1.9.2021, č.j.

619/2021 za cenu 184.633,80 Kč včetně DPH a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo

3) ukládá - “

ředitelce ZS a MS Ostrava-Svinov,p. o. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem dle

bodu 2) tohoto usnesení

Vyřizuje: Mgr. Iveta Komorášova,

ředitelka ZS a MS Ostrava-Svinov, p.o.

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/1404/21

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem Sportovni haly Svinov

Usnesení číslo: 1292/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) projednala

informace uvedené V důvodové zprávě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2) rozhodla

na straně pronajímatele pronajmout—
_část stavby občanského vybavení - Sportovní haly Svinov na ulici

Stanislavského 1270/50 V Ostravě-Svinově, se sjednáním nájemního vztahu na dobu určitou od

03.10.2021 do 26.06.2022 za nájemné ve výši 500 Kč/hodinu a uzavřít s ním nájemní smlouvu

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Vyřizuje: Jana Macurová,

správkynč Sportovní haly Svinov

RMOb/1405/21

Návrh na doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, 0 nočním klidu

Usnesení číslo: 1293/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) projednala

návrh na doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu

2) souhlasí

s Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2017, o nočním klidu, která je přílohou předloženého

materiálu s uvedením akce pořádané na území městského obvodu Svinov, ato:

- Dětský den a následně kácení máje, květen 2022 do 02:00 hodin ze soboty na neděli

Vyřizuje: Bc. Jana Stekbauerová,

vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a

kontroly

RMObI1409/21

Návrh rozhodnutí na uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „MK Polanecká parc. č. 2121/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava“

Usnesení číslo: 1294/RMOb-Svi/1822/67

Rada městského obvodu

1) projednala

Zápis o otevírání obálek a Zápis o posouzení a hodnocení cenových nabídek veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem „MK Polanecká parc. č. 2121/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava“, které

jsou přílohou č. 2 a 3 předloženého materiálu

2) rozhodla

zadat společnosti STAVEX Ostrava s.r.o., se sídlem Opavská 308, 721 00 Ostrava-Svinov,

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

IČ 25883666, veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MK Polanecka parc. č. 2121/2

V k. ú. Svinov, obec Ostrava“, V rozsahu dle cenové nabídky, doručené dne 14.09.2021, č. j.

SVI 03720/2021/OFSM/Sol a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo

Vyřizuje: Ilona Soldanova,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMOb/1410I21

Změna terminu schůze Rady městského obvodu Svinov

Usneseni čislo: 1295/RMOb-Svil1822/67

Rada městského obvodu

1) mění

termín schůze Rady městského obvodu Svinov z 27.09.2021 na 29.09.2021

Vyřizuje: Lucie Fucimanova,

pracovník podatelny, kontroly

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 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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