Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

62. schůze rady městského obvodu

S"

O<

konané dne 10.02.2021

0708/RMOb-Pol/1822/62
O718/RMOb-Pol/1822/62

Pavel Bochnia

Martině Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyztckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju 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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NAD oppou

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0030/21
Kontrola usnesení z 61. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 0708/RMOb-Pol/1822/62
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 61. rady městského obvodu ze dne 27.1.2021.
BMOb/0024/21
Zádost o vyjádření k akci s názvem „Polanka nad Odrou 1720/1, NNk“
Usnesení čislo: 0709/RMOb-Pol/1822/62
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se stavbou s názvem „Polanka nad Odrou 1720/1, NNk", pro vydání územního řízení,
stavebního řízení a územního souhlasu, v k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel: Ing. Martin
Barteček, Lublaňská 1002/9, Praha - Vinohrady 120 00

2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0025/21
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, dodavatel: BOHEMIA
ENERGY entity s.r.o.
Usneseni číslo: 0710/RMOb—Pol/1822/62
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností BOHEMIA
ENERGY entity s.r.o., IČ 27386732, se sídlem Na Poříčí 1046, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto,
na odběrné místo, adresa: 1. května 545, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, byt č. SB
2) zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto
usnesenL
Vyřizuje:

lng. 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

RMOb/0028/21
Smlouva o právu provést stavbu, stavba: kanalizační a vodovodní přípojky, zpevněný sjezd

a vstup do obecních pozemků par. č. 787/1, 916/1, 3052 a 911/1 (ul. Hraničky), žadatelé:

Usnesení číslo: 0713/RMOb-Pol/1822/62
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemcích par. č. 3980 a 4440, v k.ú. Polanka
nad Odrou k MKIII. třídy — ul. Hraničky na pozemku par. č. 787/1 dle § 10 odst. 4 písm. 4 b)
zák n
mní
'
'
“
' '
"
' ° „
é:

, za
předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky

vyšší než 0,7 m
2)

souhlasi
s umístěním části zpevněného sjezdu, vstupu, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky pro
napojení budoucího rodinného domu na pozemku par. č. 3980, v k.ú. Polanka nad Odrou, do
obecních pozemků par. č. 3052, 787/1, 916/1 a 911/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, investoři:

w

3)

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
rozhodla
na straně vlastníka pozemků par. č. 3052, 787/1, 916/1 a 911/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o

uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto
usnesení

4)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polánky 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/0029121
Věc: Záměr pronájmu dvou bytových jednotek 5A a 5B v bytovém domě č.p. 545/84, na
ul. 1. května
Usnesení číslo: 0714/RMOb-Pol/1822/62
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 5A v III.NP na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava - Polanka

nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry
84,40 m2, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2 včetně nájmu sklepních prostor výměry 25,40 m2,

za nájemné ve výši 20,-Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

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 osobnich údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

ukládá
sdělit stanovisko Odboru školství a sportu MMO.
Vyřizuje:

Ing. Zdeňka Kloužková,
tajemnice

RMOb/0032/21
lnformace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0718/RMOb-Poll1822/62
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 20167679. 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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