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rada městského obvodu
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V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzmkých osob v souvuslostl se zpracovanim osobních udaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

smémtce 95/48/ES a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju te dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 12.10.2022

Číslo usnesení

1145/RMOb-Pol/1822/101

1146/RMOb-Pol/1 822/1 01

1147/RMOb-Pol/1822/101

1148/RMOb-Pol/1822/101

1149/RMOb—Pol/1822/101

1150/RMOb-Pol/1822/101

1151/RMOb—Pol/1 822/101

1152/RMOb—Pol/1 822/101

1153/RMOb—Pol/1822/101

1154/RMOb-Pol/1822/101

1155/RMOb-Pol/1822/101

Materiál

RMOb/O218/22

RMOb/O214/22

RMOb/0215/22

RMOb/0216/22

RMOb/O217/22

RMOb/O219/22

RMOb/0220/22

RMOb/0222/22

RMOb/O221/22

RMOb/0223/22

RMOb/0224/22

Název

Kontrola usnesení ze 100. rady městského obvodu

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem

v1.NP budovy č. p. 863, místnosti 105—110,u|. 1.

května v Polance nad Odrou, nájemce: AMADO

s.r.o.

Žádost o souhlas s umístěním stavby „Oplocení na

ulici K Vydralinám“ na pozemku par. č. 3913,

sousedící s obecním pozemkem par. č. 4383 a par.

č. 4393, vše v k. Ú. Polanka nad Odrou

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3185/1,

(3185/29 dle GP) stavba „Polanka-křižovatka ulic

1.května a Heleny Salichové“

Záměr pronájmu podporovaného pečovatelského

bytu číslo 4 v bytovém domu č.p. 1/2a, na ul.

1.května

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby „Polanka nad Odrou 3913, NN“

Návrh dohody o povolení stavební úpravy

koupelny, bytu č. 9, v objektu č. pop. 476

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

se společností Strabag, kdy předmětem dodatku je

odstranění administrativní chyby v Dodatku č. 2,

vše v souvislosti se stavbou Rekonstrukce MK

lokalita Zámecká, část |.

Rozpočtové opatření č. 18/2022

Kontrolní řád městského obvodu Polanka nad

Odrou

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyZických osob v souwslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zruseni

směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju Je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0218122

Kontrola usnesení ze 100. rady městského obvodu

Usneseni číslo: 1145/RMOb-PoI/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 100. rady městského obvodu konanou dne 26.9.2022

RMOb/0214/22

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem v 1.NP budovy č. p. 863,

mistnosti 105-110, ul. 1. května v Polance nad Odrou, nájemce: AMADO s.r.o.

Usnesení číslo: 1146/RMOb-Pol/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o ukončení nájemního vztahu dohodou obou smluvních stran 2 nájemní smlouvy evid č

SO1239/2022/MIŘ ze dne 28.03.2022, na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č.

p. 863 a to vl NP o celkové výměře 31 05 m2, která byla uzavřena s nájemcem AMADO s r 0

IČ 258 52 337, se sídlem Vítkovická 3079/12, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, ke dni

31 10. 2022

2) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou nájemci.

Vyřizuje: Květoslava Miříjovská,

referent majetku

BMOb/0215122

Zádost o souhlas s umisténim stavby „Oplocení na ulici K Vydralinám“ na

pozemku par. č. 3913, sousedici s obecním pozemkem par. č. 4383 a par. č.

4393, vše v k. ú. Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 1147IRMOb-Poll1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost

    _ , o vydání souhlasu s umístěním

stavby, Oplocení na ulici K VydralinámŘ na pozemku par. č 3913 orná půda který sousedí s

obecním pozemkem par č 4383 ostatní plocha ostatní komunikace a par 4.393 ostatni

plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou

2) nesouhlasí

s umístěním stavby s názvem " Oplocení na ulici K Vydraiiném”, v k. ú. Polanka nad Odrou

pro vydání územního souhlasu

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Mířijovská,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně íyzrckých osob v souvísíostt se zpracovanim osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

směrníce 95/46/ES a zakonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju je dokument zverejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0216/22

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3185/1, (3185/29 dle GP) stavba

„Polanka-křižovatka ulic 1.května a Heleny Salichové“

Usnesení číslo: 1148/RMOb-PoI/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

bezúplatně nabytí pozemku par. č. 3185/29 ostatní plocha, ostatni komunikace, o výměře 1 094

m2, který vznikne z části původního pozemku par, č. 3185/1 ostatní plocha, silnice z celkové

výměry 19 431 m2 na základě geometrického plánu č. 3849 — 36/2022 ze dne 15.09.2022, v k.

ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. za účelem majetkoprávniho vypořádání pozemku, název

akce: „Polanka-křižovatka ulic 1.května a Heleny Salichové“, darujici: Moravskoslezský kraj, se

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,

příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

2) ukládá

zajistit stanovisko Rady města Ostravy.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0217122

Záměr pronájmu podporovaného pečovatelského bytu číslo 4 v bytovém domu č.p. 1/2a, na

ul. 1.května

Usneseni čislo: 1149/RMOb-PoI/1822I101

Rada méstského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

ukončení nájemní smlouvy k pečovatelskěmu bytu č. 4 v I.NP 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, ke dni 30.09.2022, z duvodu umrti nájemce

2) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelskěho bytu č. 4 v I.NP v bytovém domu na adrese 1.května

1/2a, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu

Polanka nad Odrou, v rozsahu předloženého návrhu

3) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Iveta Matulová,

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně tyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních udaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

BMOb/0219/22

Zádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene — služebnosti

a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 3913, NN“

Usneseni číslo: 1150/RMOb-Pol/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s umístěním části podzemního vedení NN na pozemku par. č. 3913 orná půda, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce a.s., se

sídlem Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, do obecních pozemků par. č. 4377 ostatní plocha,

ostatni komunikace, par. č. 4383 ostatni plocha, ostatni komunikace, par. č. 1262/4 ostatni

plocha, ostatní komunikace a par. č. 1324/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a se vstupem do těchto pozemků za účelem realizace

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 4377, par. č. 4383, par. č. 1262/4 a par. č. 1324/1,

vše v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, zamítnutí žádosti

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0220/22

Návrh dohody o povolení stavební úpravy koupelny, bytu č. 9, v objektu č.

pop. 476

Usnesení číslo: 1151/RMOb-Pol/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se stavební úpravou koupelny-byt č.9 v bytovém domu na ul. Janovská čp.476, 725 25

Ostrava — Polanka nad Odrou, v rozsahu předloženého návrhu

2) rozhodla

3) ukládá

starostu k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Iveta Matulová,

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

smernice 95/46/ES a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních Udaiu Je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0222/22

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Strabag, kdy

předmětem dodatku je odstraněni administrativní chyby v Dodatku č. 2, vše v

souvislosti se stavbou Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část |.

Usneseni číslo: 1152/RMOb-Pol/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 801227/2022 na realizaci stavby Rekonstrukce

MK lokalita Zámecká, část l., se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158

00 Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744, kdy předmětem dodatku je odstranění administrativní

chyby v Dodatku č.2

2) ukládá

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0221122

Rozpočtové opatření č. 18/2022

Usneseni číslo: 1153/RMOb-Poll1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 18/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2022 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 18/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2022.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, Školství a kultury

RMOb/0223/22

Kontrolní řád městského obvodu Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 1154/RMOb-Pol/1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

Kontrolní řád městského obvodu Polanka nad Odrou s účinností od 13.10.2022.

RMOb/0224/22

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usneseni čislo: 1155/RMOb-Poll1822/101

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu,

V souladu s nařízením EU 2016/679‘ o ochraně fyzrckych osob v souvrslosti se zpracovanim osobních udaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

smernice 95/46/ES a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních udaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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