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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 04.08.2020

Číslo usnesení

0543/RMOb-Pol/1822/47

0544/RMOb-Pol/1822/47

0545/RMOb-Pol/1822/47

0546/RMOb-Pol/1 822/47

0547/RMOb-Pol/1822/47

0548/RMOb-Pol/1822/47

Materiál

RMOb/O192/20

RMOb/O191/20

RMOb/O190/20

RMOb/0189/20

RMOb/0195/20

RMOb/0194/20

Název

Budoucí výkup části pozemků par. č. 72/1 a 73, k.ú.

Polanka nad Odrou, budoucí prodávající:

Souhlas s umístěním stavby domovní ČOV na

pozemku par. č. 2901/1, který sousedí s obecním

pozemkem par. č. 2887/1 (žadatelz_

Žádost o souhlas se stavbou s názvem „Gravitační

kanalizace Klimkovice—Polanka ul. 28. října —

1. května“ pro územní a stavební řízení

Smlouva o právu provést stavbu, zpevněný sjezd do

pozemků par. č. 76/1 a 76/4 — žadate—

*

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní

na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP, pro

stavbu Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka

nad Odrou

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné

zakázky s názvem „Rekonstrukce kotelny, objekt

jídelny zs (podzim)“

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochraně 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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0192/20

Budoucí výkup části pozemků par. č. 72/1 a 73, k.ú. Polanka nad Odrou, budoucí

prodáva'iící:

Usnesení číslo: 0543/RMOb-PoI/1822/47

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

na straně budoucího kupujícího úplatně nabytí části pozemku par. č. 72/1, výměry cca 122 m2

a části pozemku par. č. 73, výměry cca 334 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem

stavební úiravi křižovatki ul. 1. května a ul. Heleni Salichové| budoucí irodáva'lící:_

2) ukládá

zajistit stanovisko Rady města Ostravy.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0191/20

Souhlas s umisténim stavby domovni ČOV na pozemku ar. č. 2901/1, kte ' sousedí s

obecním pozemkem par. č. 2887/1 (žadatel:*
_

Usnesení číslo: 0544/RMOb-PoI/1822l47

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s navrhovaným záměrem stavby domovní čistírny odpadních vod a vsaku pro odvedeni

odpadních splaškových vod z rozestavěného rodinného domu na pozemku par. č. 2901/3, v k.

ú. Polanka nad Odrou, žadatelé:

—Výše uvedený pozemek sousedí s pozemkem

par. č. 2887/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, kde vlastníkem pozemku je obec. Souhlas bude

doložen k žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby dle stavebního zákona

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0190/20

Zádost o souhlas se stavbou s názvem „Gravitační kanalizace Klimkovice-Polanka

ul. 28. října — 1. května“ pro územní a stavební řízení

Usnesení číslo: 0545/RMOb-PoI/1822/47

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se stavbou k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení s názvem akce „Gravitační

kanalizace Klimkovice-Polanka ul. 28. října — 1. kvétna“, označena datem 05/2020,

vypracována Ing. Luptákem, za podmínek uvedených v důvodové zprávě

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) souhlasí

s realizaci stavby s názvem akce „Gravitační kanalizace Klimkovice-Polanka ul. 28. října — 1.

května", bezúplatným vstupem a o poskytnutí práva provést stavbu na části pozemku par. č.

3183/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Polanka nad Odrou, kdy investorem stavby

je Město Klimkovice, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice.

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) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0189/20

Smlouva o irávu irovést stavbu, zpevněný sjezd do pozemků par. č. 76/1 a 76/4 — žadatel:

Usneseni číslo: 0546/RMOb-Poll1822/47

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 2532/23, vše v k.ú.

Polanka nad Odrou k MK III. třídy - ul. Za Humny na pozemcích par. č. 76/4 a 76/1 dle § 10

odst. 4 pism. b) zákona o ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění ozdě'šich

předpisů, žadatel:H
_za předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné

překážky vyšší než 0,7 m

2) souhlasí

s umisténim části zpevněného vjezdu a vstupu pro napojení budoucího rodinného domu na

pozemku par. č. 2532/23 do obecních pozemků par. č. 76/1 a 76/4, vše k. ú. Polanka nad

Odrou, investor:—

a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 76/1 a 76/4, 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 Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0195/20

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na zajištění výkonu TDS a koordinátora

BOZP, pro stavbu Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka nad Odrou

Usnesení čislo: 0547IRMOb-Poll1822/47

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. SOO114/2020 na zajištění výkonu TDS a

koordinátora BOZP, pro stavbu „Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka nad Odrou“, s

Ing. Milanem Sauerem, se sídlem Staroveská 79/106, 724 00 Ostrava - Proskovice;

IC: 07935323, v rozsahu předloženého návrhu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0194/20

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kotelny,

objektjídelny ZS (podzim)“

Usnesení číslo: 0548/RMOb-Poll1822/47

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

stavby s názvem „Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZŠ (podzim)" v rozsahu předloženého

návrhu

2) jmenuje

pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 17. 8. 2020 v 9:00 hodin

4) ukládá

odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této

veřejné zakázky

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hOSpodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnuti o

námitkách.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařizením EU 2016/679, o ochraně 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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