Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

67. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 21.04.2021

0767/RMOb-Pol/1822/67
0775/RMOb-Pol/1822/67

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzwkých osob v souwstostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušeni
směrnlce 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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 21.04.2021

Číslo usnesení

Materiál

Název

0767/RMOb—Pol/1822/67

RMOb/0088/21

Kontrola usnesení z 66. rady městského obvodu ze
dne 07.04.2021

O768/RMOb—POl/1822/67

RM Obl0086/21

Pozemek_ mw břemeno NNk

0769/RMOb-Pol/1822/67

RMOb/0087/21

Výpověď smlouvy na zimní údržbu MK, ze strany

0770/RMOb-Pol/1822/67

RMOb/0090/21

přípojka (CEZ
zhotovitele Družstva vlastníků Polanka nad Odrou

Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby ,,Po|ankakřižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové“ a o
souhlas s povolením kácení dřevin

0771/RMOb-Pol/1822/67

RMOb/0091/21

Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem “Polanka

0772/RMOb-Pol/1822/67

RMOb/0092/21

Vyřazení vozidla Škoda Fabia Combi RZ 2T2 4874

RMOb/0093/21

z evidence majetku městského obvodu a zajištění
jeho ekologické likvidace.
Souhlas s úpravou stávajícího otevřeného příkopu

nad Odrou 70/4, přeložka NNv“ pro územní souhlas

0773/RMOb-Pol/1822/67

a propustku pod místní komunikaci K Pile, v rozsahu

0774/RMOb-Pol/1822/67
0775/RMOb-Pol/1822/67

RMOb/0094/21
RMOb/0089/21

předložené dokumentace s nézvem kanalizace v
Polance nad Odrou SO 01-03
Rozpočtové opatření č. 3/2021
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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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0088121
Kontrola usnesení z 66. rady městského obvodu ze dne 07.04.2021
Usnesení čislo: 0767/RMOb-Poll1822/67

Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 66. rady městského obvodu Polanka nad Odrou ze dne 07.04.2021.
RMOb/0086121
Pozemek par.č.1975/4 — věcné břemeno NNk přípojka (ČEZ- _
Usnesení číslo: 0768IRMOb-Poll1822/67
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla
na strané povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k části
pozemku parc. č. 1975/4, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízeni, umístění

a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk a právu
vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a provozování, ve prospěch

oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3612-434/2019 ze dne 26.01. 2021. Služebnost se zřizuje na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 15 972,-Kč, včetně DPH
2) zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
Vyřizuje: Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0087l21
Výpověď smlouvy na zimní údržbu MK, ze strany zhotovitele Družstva vlastníků Polanka
nad Odrou
Usnesení číslo: 0769/RMOb-Poll1822l67
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
výpověď smlouvy S-128/2017/Mih doručené dne 07. 04. 2021, ze strany zhotovitele Družstva
vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem ul. K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava-Polanka nad
Odrou, IČ: 13644009, předmětem smlouvyje provádění zimní údržby na místních komunikacích
2) ukládá
Odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony
k zajištění zimní údržby místních komunikací v dalším období.
BMOb/0090/21
Zádost o vyjádření k dokumentaci stavby „Polanka-křižovatka ulic 1. května a Heleny
Salichové“ a o souhlas s povolením kácení dřevin
Usnesení čislo: 077OIRMOb-Pol/1822/67

Rada městského obvodu Polanka

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 osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1)

bere na vědomí
projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka-křižovatka ulic 1. května a Heleny

Salichové“
2)

souhlasí

3)

s předloženou projektovou dokumentací pro společné stavební povolení stavby s nézvem
„Polanka-křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové“, zhotovitel projektové dokumentace:
SHB, akciová společnost, se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava—Moravská Ostrava
souhlasí
s odstraněním a kácením dřevin na dotčených obecních pozemcích par.č. 70/4, 69/1, 70/5,
70/6, vše v k.ú. Polanka nad Odrou v rozsahu předložené žádosti

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lveta Matulová
referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
BMOb/0091/21
Zádost o vyjádření ke stavbě s názvem “Polanka nad Odrou 7014, přeložka NNv“ pro územní
souhlas
Usnesení čislo: 0771IRMOb-Pol/1822167
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s aktualizovanou dokumentací pro vydání územního souhlasu ke stavbě s názvem „Polanka

nad Odrou 70/4, přeložka NNv“, stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 69/1, 70l4,
70/6 a 70/7, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel: NOVPRO, FM, s.r.o., se sídlem: Sadová

2)

609, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 28633504
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Iveta Matulová

referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0092/21
_
Vyřazení vozidla Skoda Fabia Combi RZ 2T2 4874 z evidence majetku městského obvodu a
zajištění jeho ekologické likvidace
Usnesení číslo: 0772/RMOb-Poll1822/67
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na základě předloženého materiálu o vyřazení vozidla Škoda Fabia Combi RZ 2T2 4874
z evidence majetku městského obvodu a zajištění ekologické likvidace předmětného vozidla
2) ukládá
odboru HS a VZ zajištění všech potřebných úkonů k vyřazení vozidla z majetku a jeho
ekologické likvidace.

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 za’konem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RMOb/0093l21
Souhlas s úpravou stávajícího otevřeného příkopu a propustku pod místní komunikaci K
Pile, v rozsahu předložené dokumentace s názvem kanalizace v Polance nad Odrou

SO 01-03.
Usneseni číslo: 0773/RMOb-Poll1822/67
Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

souhlasí
snávrhem úprav otevřených příkop a propustku vlokalitě místní komunikace ul. KPile
v rozsahu předloženého projektu s názvem Kanalizace v Polance nad Odrou 80 01-03, a
stavebních objektů SO 03 Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 Kanalizační řád,
DSO 03.4 průsakové příkopy; žadatel: KBprojekt Aqua s.r.o. se sidlem Starovarenská 129/154,
724 00 Ostrava - Proskovice
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje: Iveta Matulová
referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMObl0094/21
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Usneseni číslo: 0774/RMOb-Poll1822/67

Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021
dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 3/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury
RMObl0089/21
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení čislo: 0775/RMOb-Poll1822167
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 ochrané fyzrckých 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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