Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

23. schůze rady městského obvodu

O<

.mV

konané dne 16.10.2019

0292/RMOb-Poll1822/23

O306/RMOb-Pol/1822/23

Pavel Bochnia
starosta

Martina Šoustalová
místostarostka
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 16.10.2019

Číslo usneseni

Materiál

Název

0292/RMOb-POI/1822/23

RMOb/0266/19

Kontrola usnesení z 21. a 22. (mimořádné) rady
městského obvodu.

0293/RMOb-POI/1822/23

RMOb/0256/19

Dohoda o skončení výpůjčky pozemků par. č.
2368/1 a 2355/1 — Fotbalový klub SK Polanka nad
Odrou z.s.

O294/RMOb-Pol/1822/23

RMOb/O261/19

0295/RMOb-Pol/1822/23

RMOb/0262/19

O296/RMOb-Pol/1822/23

RMOb/O264/19

Výpůjčka části pozemků par. č. 2368/1 a 3180/49,
vše ků. Polanka nad Odrou (Fotbalový klub SK
Polanka nad Odrou)
Smlouva o postoupení práv a povinností z
územního rozhodnutí na stavbu s názvem
„Rekonstrukce sportovního areálu“,
nabyvatel:
Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou
Žádost fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou o
spolufinancování investiční akce v rámci dotační

výzvy MŠMT z rozpočtu městského obvodu Polanka
0297/RMOb-Pol/1822/23

RMOb/0255/19

0298/RMOb-Poll1822/23

RMOb/0258/19

O299/RMOb—Pol/1822/23

RMOb/O257/19

0300/RMOb-Pol/1822/23
0301 /RMOb-P0|/1 822/23

RMOb/0260/19
RMOb/0252/19

nad Odrou
Smlouva o právu provést stavbu, stavba: Vodovodní
přípojka do pozemku par. č. 2608/1 (ul. Příměstská)

—žadatel:—
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebností
na pozemku par. č. 2838/11, 2839/1 a 2857/1

oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (stavebník: _
Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3185/1,
(par. č. 3185/28 dle GP) stavba „Chodník 2. část
úřad — mateřská škola“
Dražební vyhláška pozemek par. č. 2598, ul. U Olší
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a o
odvádění odpadních vod se společností Ostravské
vodovody a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729
71 Ostrava-Moravská Ostrava místo plnění ZŠ

Heleny Salichové 816/28, Ostrava—Polanka nad
0302/RMOb-Pol/1822/23

RMOb/O263/19

0303/RMOb-Pol/1822/23
0304/RMOb-Pol/1822/23
OBOS/RMOb-Pol/1822l23
0306/RMOb—Pol/1822/23

RMOb/0259/19
RMOb/0265/19
RMOb/O271/19
RMOb/O267/19

Odrou
Návrh na uzavření smlouvy o postoupení smlouvy č.
800115/2018 o dílo na výrobu tiskoviny v rámci
plnění zakázky názvem „Grafické zpracování a tisk
Polanského zpravodaje“.
Rozpočtové opatření č. 16/2019
Rozpočtové opatření č. 17/2019
Jmenování člena JSDH Polanka nad Odrou
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0266/19
Kontrola usnesení z 21. a 22. (mimořádné) rady městského obvodu.

Usnesení číslo: 0292/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 21. a 22.(mímořádné) rady městského obvodu.

RMOb/0256/19

Dohoda o skončení výpůjčky pozemků par. č. 2368/1 a 2355/1 — Fotbalový klub SK Polanka
nad Odrou z.s.
Usneseni číslo: 0293/RMOb-Pol/1822/23

Rada méstského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla
na strané půjčitele o skončení výpůjčky na části pozemků par. č. 2368/1, 2355/1 a
příslušenství vyplývající ze smlouvy o výpůjčce evíd. č. 91/2015/kur. ze dne 08.08.2015, která
byla uzavřena s vypůjčitelem Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, se sidlem: Heleny
Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, zastoupený předsedou Bc.
Radovanem Řehulkou. Výpověď smlouvy o výpůjčce je dohodou k 16.10.2019
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o skončení výpůjčky dle
bodu 1)tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0261/19
Výpůjčka části pozemků par. č. 2368/1 a 3180/49, vše k.ú. Polanka nad Odrou
(Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou)
Usneseni čislo: 0294/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky
par. č. 2368/1 a 3180/49, vše k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem sportovního využití, na dobu
určítou do 31.12.2034 s Fotbalovým klubem SK Polanka nad Odrou, z.s. IČ: 488 04 053, se
sidlem: Heleny Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

2)

ukládá
postoupit k projednání na ZMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0262/19
Smlouva o postoupení práv a povinnosti z územního rozhodnutí na stavbu s názvem
„Rekonstrukce sportovního areálu“, nabyvatel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 0295/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
ZMOb Polanka nad Odrou na strané postupitele uzavřít smlouvu o postoupení práv a
povinností z územního rozhodnutí na stavbu s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu“,

2)

nabyvatel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s., IČ: 488 04 053, se sídlem Heleny
Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou
ukládá
předložit k rozhodnutí ZMOb Polánky nad Odrou.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

BMOb/0264/19
Zádost fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou o spolufinancování
investiční akce v rámci dotační výzvy MSMT z rozpočtu městského obvodu
Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 0296/RMOb-Pol/1822/23

Rada městského obvodu Polanka
1)

doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou souhlasit s podáním žádosti o dotaci
spolku Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, zs. , IČO: 48804053, se sídlem Heleny

Salichové 1046/32, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava do dotační výzvy V5 sport, investice
2020 pro SK a TJ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na investiční akci
“Rekonstrukce sportovního areálu" a v případě úspěšnosti s jeho následným
spolufinancováním ve výši 15 % z konečné ceny, maximálně však 4 139 722,- Kč.

2)

ukládá
předložit zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou k rozhodnutí dle bodu 1)
tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0255/19
Smlouva o právu provést stavbu stavba: Vodovodní přípojka do pozemku par. č. 2608/1

(ul. Příměstská) — žadatel:—
Usnesení číslo: 0297/RMOb-PoI/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s projektovou dokumentací s názvem „Vodovodní přípojka pro zahradu umístěná na
pozemcích parc. č. 2604 a 2608/1, k.ú. Polanka nad Odrou“ vypracovanou Ing. Kateřinou
Jarošovou označenou datem 05/2019 pro územní souhlas.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

souhlasí
s umístěním části vodovodní přípojky pro napojení zahrady na pozemku par. č. 2604, v k.ú.
Polanka nad Odrou, do obecního ozemku ar. č. 2608/1, v k. ú. Polanka nad Odrou,

investor: *a se vstupem do
tohoto pozemku za účelem 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

RMOb/0258/19
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti na pozemku par. č. 2838/11, 2839/1 a

2857/1, oprávněný: CEZ Distribuce, a.s. (stavebník:_
Usneseni čislo: 0298/RMOb-PoI/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části
pozemků par. č. 2838/11, 2839/1 a 2857/1, v rozsahu dle geometrického plánu č.
3396-183/2019 ze dne 20.08.2019, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu
zřízeni, umístění, provozování a udržování zařizení distribuční soustavy, provádění jeho
obnovy, výměny a modernizaci, ve prospěch oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu

ve výši 58 080,- Kč, včetně DPH
2)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 1)tohoto usnesení.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0257/19
Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3185/1, (par. č. 3185/28 dle GP) stavba
„Chodnik 2. část úřad — mateřská škola“

Usnesení číslo: 0299/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
bezúplatné nabytí pozemku par. č. 3185/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 312
m2 který vznikne z částí původního pozemku par. č. 3185/1 ostatní plocha, silnice, výměry 19
743 m2, na základě geometrického plánu č. 3430-52a/2019 ze dne 17.09.2019, v k. ú.
Polanka nad Odrou, za účelem majetkoprávniho vypořádání pozemku pod chodníkem, název
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
akce “Chodník 2. část úřad — mateřská škola“, darující: Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28.
října 117, 70218 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

2)

ukládá
zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D„
referent majetku

RMOb/0260/19

Dražební vyhláška pozemek par. č. 2598, ul. U Olší
Usnesení číslo: 0300/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
dražební vyhlášku Mgr. Richarda Bednáře, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 10

se sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, který byl na základě smlouvy o provedení
dražby pověřen navrhovatelem dražby: MILNEA, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016187, se
sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00, Praha 6, jednající likvidátorem Mgr. Rostislavem
Pecháčkem, aby vydal dražební vyhlášku, Dražební jednání se koná 05.11.2019 v 10:00 hod.
prostřednictvím elektronického systému. Předmětem dražby je pozemek par. č. 2598, ostatní
plocha, jiná plocha, výměry 412 m2, v k.ú. Polanka nad Odrou.

2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli a vyvěsit na úřední desku.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0252/19
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se
společností Ostravské vodovody a kanalizace „a.s., Nádražní 3114/28, 729 71
Ostrava-Moravská Ostrava místo plnění ZS Heleny Salichové 816/28,
Ostrava-Polanka nad Odrou
Usneseni číslo: 0301IRMOb-PoI/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností Ostravské

vodovody a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava—Moravská Ostrava, místo
plnění ZŠ Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení
Zodp. Iveta Matulová referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0263/19
Návrh na uzavření smlouvy o postoupení smlouvy č. 800115/2018 o dílo na
výrobu tiskoviny v rámci plnění zakázky názvem „Grafické zpracování a tisk
Polanského zpravodaje“.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
Usnesení číslo: 0302/RMOb-Pol/1822/23

Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s postoupením smlouvy o dílo č. 800115/2018 na společnost EU — Print s.r.o., IČO: 28629558
se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky

2)

3)

rozhodla
o uzavření smlouvy o postoupeni smlouvy č. 800115/2018, uzavřené se společností
šmíragroup as., IČO: 04670329, se sídlem Bořivojova 650/48, 7018 00 Ostrava-Kunčičky na
společnost EU — Print s.r.o., IČO: 28629558 se sídlem Bořivojova 650/48, 718 00
Ostrava-Kunčičky
zplňomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení.

RMOb/0259/19
Rozpočtové opatření č. 16/2019
Usnesení číslo: 0303/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2019 dle předloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 16/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2019
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financi, vnitřních věcí a majetku

RMOb/O265/19
Rozpočtové opatření č. 17/2019
Usnesení číslo: 0304IRMOb-Poll1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č.17/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2019 dle předloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 17/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2019
Vyřizuje:
Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku
RMOb/0271l19
Jmenování člena JSDH Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0305/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka
1) jmenuje
na návrh velitele JSDH Ostrava - Polanka nad Odrou nového člena zásahové 'ednotk

s

platností od 17-10-2019 —
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NAD ODROU
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

3)

4)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu Dohody o členství v JSDH Ostrava - Polanka nad
Odrou
bere na vědomí
informaci velitele hasičů o ukončení členství v JSDH na základě vlastni žádosti k 1.10.2019

pana m
ukládá
veliteli JSDH panu Ondřeji Cágovi provést všechny úkony spojené s ukončením členství v
JSDH Ostrava - Polanka nad Odrou

5)

ukládá
tajemnici ÚMOb Polanka nad Odrou sdělit usnesení RMOb veliteli JSDH Ostrava - Polanka
nad Odrou.

RMOb/0267/19
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení čislo: 0306/RMOb-Pol/1822/23
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.
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NAD ODROU

