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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyznckých osob v souvistosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

smérnrce 95/46/ES. a zákonem (:. 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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.12.2020

Číslo usnesení

0653/RMOb—POl/1822/56

0654/RMOb-POI/1822/56

0655/RMOb-Pol/1822/56

0656/RMOb-Pol/1822/56

0657/RMOb-PoI/1822/56

0658/RMOb-Pol/1822/56

0659/RMOb-Pol/1822/56

0660/RMOb-POI/1822/56

0661/RMOb-POII1822/56

0662/RMOb-Pol/1 822/56

0663/RMOb-POI/1822/56

0664/RMOb-Pol/1822/56

0665/RMOb—Pol/1822/56

Materiál

RMOb/0304/20

RMOb/0301/20

RMOb/0303/20

RMOb/0305/20

RMOb/0306/20

RMOb/O302/20

RMOb/0309/20

RMOb/0310/20

RMOb/0311/20

RMOb/0313/20

RMOb/O312/20

RMOb/O307/20

RMOb/O308/20

Název

Kontrola usnesení z 54. a 55. (mimořádné) rady

městského obvodu

Plán účetního odpisu majetku do období 2021

Smlouva o právu provést stavbu — rozšíření vjezdu -

dotčen obecní pozemek par. č. 2887/1 — stavebník:

_

Žádost o souhlas s vyřazením dlouhodobého

hmotného majetku - ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

„Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní škola a

mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace "

Pronájem podporovaného pečovatelských bytů číslo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 v domé č.p.1/2a, ul. 1.května

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk

přípojka pro pozemek par. č. 1635/1, (ul. 1. května)

Souhlas s umístěním stavby domovní ČOV na

pozemku par. č. 3018/2, který sousedí s obecními

iozemki iar. č. 4403| 3018/28 3 1437/1 Ižadatelé:

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Mistni

komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad

Odrou, II. etapa“

Bezúplatný převod části pozemků par. č. 648 a 649,

darující:

Podání žádosti o výmaz zástavního práva na dům č.

p. 476

Organizační řád ÚMOb 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 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

RMOb/0304120

Kontrola usnesení z 54. a 55. (mimořádné) rady městského obvodu

Usneseni čislo: 0653/RMOb-Pol/1822156

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usneseni z 54. a 55. (mimořádné) rady městského obvodu.

RMOb/0301/20

Plán účetního odpisu majetku do období 2021

Usnesení čislo: 0654/RMOb-Poll1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

Odpisový plán dlouhodobého majetku SMO - méstského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021. Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku 3

rovnoměrným měsíčním odpísem.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0303/20

Smlouva o právu provést stavbu — rozšířeni vjezdu - dotčen obecní pozemek par. č. 2887/1

— stavebník:

Usnesení číslo: 0655/RMOb-Pol/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s rozšířením stávajícího zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č.p.

"apozemku par. č. 2952/29 do obecního ozemku ar. č. 2887/1 v k. '. I

nad oarou,stavebník“
_ase vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2887/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

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

BMOb/O305/20 _ _

Zádost o souhlas s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku - ZS a MS

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0656/RMOb-Pol/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasi

s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou dle přílohy č. 1) tohoto materiálu

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

RMOb/0306l20

„Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní škola a mateřská škola Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace “

Usnesení čislo: 0657/RMOb—Poll1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace se sídlem Heleny Salichové 816, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČ

75029162 s účinností od 01.01.2021 dle přílohy tohoto materiálu

2) ukládá
.vv:

Zastupitelstva méstského obvodu Polanka nad Odrou.

RMOb/0302I20

Pronájem podporovaných pečovatelských bytů číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 v domě č.p.1/2a,

uI. 1.května

Usnesení číslo: 0658/RMOb-Pol/1822/56

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 1 v 1.NP. v domě č.p. 1/2a, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polanky nad Odrou,

Ostrava s účinností od 01.01.2021, na dobu 2 let s ujednáním obnovování nájmu nejvíce o

dva roky, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

2) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 2 v 1.NP. v domé č.p. 1/2a, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polanky nadOdrou,—s

účinností od 01.01.2021, na dobu 2 let s ujednáním obnovování nájmu nejvíce o dva roky, za

nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

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 zrušeni

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

3) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 3 v 1.NP. v domé č.p. 1/23, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polanky nad Odrou,—

s účinností od 01.01.2021, na dobu 2 lets ujednáním obnovování nájmu nejvíce o dva

roky, 23 nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

4) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 4 samostatný vstup v 1.NP. v domě č.p.

1/2a, ul. 1. května, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného

městskému obvodu Polanky nad Odrou,

s účinností od 01.01.2021, na dobu 2 lets ujednáním obnovování

nájmu nejvíce o dva roky, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

5) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovateíského bytu č. 5 v 2.NP. v domé č.p. 1/23, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polanky nad Odrou,

_na dobu 2 lets ujednáním obnovování nájmu nejvíce o dva roky, za

nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

6) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 6 v 2.NP. v domě č.p. 1/23, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastníctví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polank nad Odrou,W

_s účinností od 01.01.2021, na dobu 2 lets ujednáním obnovování nájmu

nejvíce o dva roky, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

7) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 7 v 2.NP. v domě č.p. 1/23, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polanky nad Odrou,_

účinností od 01.01.2021, na dobu 2 let s ujednáním obnovování nájmu nejvíce o dva roky, za

nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

8) rozhodla

o pronájmu podporovaného pečovatelského bytu č. 8 v 2.NP. v domé č.p. 1/2a, ul. 1. května,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému obvodu

Polanky nad Odrou.—

_ s účinností od O1.01.2021, na dobu 2 lets ujednáním obnovování nájmu nejvíce o

dva roky, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2.

9) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemních smluv dle bodu 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Iveta Matulová

referent hospodářské správy a veřejných zakázek

V souíadu 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 údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka '

rada městského obvodu

RMOb/0309/20

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk přípojka pro pozemek par. č. 1635/1,

(ul. 1. května)

Usneseni číslo: 0659/RMOb-PoI/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 1634, příp. NNk“

zpracovanou Pavlem Přichystalem označenou datem 11/2020 za účelem získání územního

souhlasu.

2) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro stávající rodinný dům na pozemku

par. č. 1634, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ

Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecniho pozemku par. č.

3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za

předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 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: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0310/20 _

Souhlas s umisténim stavby domovní COV na pozemku par. č. 3018/2, který sousedí s

obecními iozemki iar. č. 4403| 3018/28 a 1437/1_

Usnesení číslo: 0660/RMOb-Pol/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

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

odpadních splaškových vod, na pozemku par. č. 3018/2, ze stáva'ícího rodinného domu na

pozemku par. č. 3018/36, v k, ú, Polankavnad Odrou, žadatelé:—

ad

Odrou. Pozemek par. č. 3018/2 sousedí s pozemky par. č. 4403, 1437/1 a 3018/28, 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

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 zrušeni

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) ukládá

sdělit stanovisko žadateli,

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0311120

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

„Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, II. etapa“

Usnesení čislo: 0661/RMOb-Pol/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

stavby s názvem „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, II. etapa“

v rozsahu předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 14. 12. 2020 v 13.00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

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 Iveta Matulová - referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0313/20

Bezúplatný převod části pozemků par. č. 648 a 649, darující: Miroslav Kohút

Usneseni číslo: 0662/RMOb-Pol/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, výměry cca 3 m2 a

části pozemku par. č. 649, zahrada, výměry cca 3 m2, vše k. ú_ Polanka nad Odrou, za

účelem dobudování chodníkového tělesa v jednotné šířce, darující:

—

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/O312/20

Podání žádosti o výmaz zástavního práva na dům č. p. 476

Usnesení číslo: 0663/RMOb-Pol/1822/56

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

požádat radu města Ostravy o podání žádosti o výmaz zástavního práva k bytovému domu

č. p. 476 s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2000, na pozemku

par. č. 1943, v k. ú. Polanka nad Odrou, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

2) ukládá

provést všechny úkony s podáním žádosti spojené.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0307/20 ,

Organizační řád UMOb Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0664/RMOb-Pol/1822l56

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

Organizační řád ÚMOb Polanka nad Odrou dle přílohy č. 1) tohoto materiálu

2) ukládá

tajemnicí ÚMOb Polanka nad Odrou provést další kroky související se schválením

Organizačního řádu.

Zodp: Ing. Zdeňka Kloužková

tajemnice UMOb

RMOb/0308l20

lnformace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0665/RMOb-PoI/1822l56

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v méstském obvodu.

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 (:. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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