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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 13.02.2019

Číslo usnesení

0084/RMOb-Pol/1822/7

0085/RMOb-POV1822/7

0086/RMOb-POI/1822/7

0087/RMOb—Pol/1822/7

0088/RMOb-Pol/1822/7

0089/RMOb—Pol/1822/7

OOQO/RMOb-Pol/1822/7

0091/RMOb—Pol/1822/7

OOQZ/RMOb-Pol/1822/7

0093/RMOb-Pol/1822/7

0094/RMOb-Pol/1822/7

0095/RMOb-Pol/1822/7

OOQB/RMOb-Pol/1822/7

0097/RMOb-POI/1822/7
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Materiál

RMOb/0040/19

RMOb/0029/19

RMOb/0032/19

RMOb/0033/19

RMOb/0034/19

RMOb/0037/19

RMOb/0036/19

RMOb/0031/19

RMOb/0035/19

RMOb/0038/19

RMOb/OO41/19

RMOb/OO43/19

RMOb/OO42/19

RMOb/OO39/19

Název

Kontrola usnesení z 6. rady městského obvodu ze

dne 30.01.2019

Zpráva o činnosti 2018 — oddělení majetku, bytové

hospodářství

Bezúplatný převod částí pozemků par. č. 376/3,

výměry 2 m2 a 385/2, výměry 1 m2 — žadatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje

Bezúplatný převod pozemků par. č. 3081/4, 3345,

3424 a 3425 - žadatel: město Klimkovice

Pozemek par. č. 5 — věcné břemeno (

_

Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 1736/1 — NNk

přípojka pro pozemek par. č. 1629/2, (ul. Nábřežní)

záměr prodeje pozemku par. č. 3316 lvi'iuěry cca

1100 - 1200 m2) — žadatel:

Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní

činnost dětí a mládeže do 18 let

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu

Polanka nad Odrou na činnost organizacím a

spolkům

Oprava schváleného rozpočtu na rok 2019

Zpráva o využití a hospodaření areálu Dělnického

domu a Sportovní haly v Polance nad Odrou

Napojení rodinného domu č. .256 na ul.

Dvorkovská na kanalizaci(M
Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

Plnění příjmů a čerpání výdajů z období 01-12/2018

včetně přehledu hospodaření na jednotlivých účtech
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0040/19

Kontrola usnesení z 6. rady městského obvodu ze dne 30.01.2019

Usnesení číslo: 0084/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 6. rady městského obvodu ze dne 30.01 .2019.

RMOb/0029/19

Zpráva o činnosti 2018 — odděleni majetku, bytové hospodářství

Usnesení čislo: 0085/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti oddělení majetku za rok 2018.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0032/19

Bezúplatný převod části pozemků par. č. 376/3, výměry 2 rn2 a 385/2, výměry

1 m2 — žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje

Usnesení číslo: 0086/RMOb-PoI/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou bezúplatný převod pozemku

par. č. 376/3, ostatní plocha, silnice, výměry 2 m2, který vznikne z části původního pozemku

par. č. 376/2 a pozemku par. č. 385/2, ostatní plocha, silnice, výměry 1 m2, které vznikne z části

původního pozemku par. č. 385, vše na základě geometrického plánu č. 3024-91/2014 ze dne

22. 7. 2014, v k.ú. Polanka nad Odrou, obdarovaný: Moravskoslezský kraj zastoupený Správou

silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0033/19

Bezúplatný převod pozemků par. č. 3081/4, 3345, 3424 a 3425 - žadatel: město

Klimkovice

Usnesení čislo: 0087/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou bezúplatný převod pozemků par.

č. 3081/4, orná půda, výměry 215 m2, par. č. 3345, orná půda, výměry 1335 m2, par. č. 3424,

orná půda, výměry 1278 m2 a par. č. 3425, ostatni plocha, ostatní komunikace, výměry 370 m2,

vše v k.ú. Klimkovice, žadatel: Město Klimkovice, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0034/19

Pozemek par. č. 5 — věcné břemeno (

Usneseni číslo: OO88/RMOb-Poll1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku par.

č. 5, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování

plynárenského zařízení a právu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a

provozování, ve prospěch oprávněné Gas Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01

Ústí nad Labem, zastoupena GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice,

602 00 Brno, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3380-354/2018 ze dne 21. 1. 2019. Investor:

 

  . Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši

1.815 Kč, včetně DPH.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene

dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0037/19

Smlouva o uzavřeni budouci smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti

a dohoda o umístění stavby — pozemek par. č. 1736/1 — NNk přípojka pro

pozemek par. č. 1629/2, (ul. Nábřežní)

Usneseni číslo: 0089lRMOb-Poll1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 1692/2, příp. NNk“

zpracovanou Jakubem Mašlonkou označenou datem 1/2019 za účelem získání územního

souhlasu.

2) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro budoucí rodinný dům na pozemku par.

č. 1629/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 1736/1, 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 vlastnika pozemku par. č. 1736/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budouci

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 2) tohoto usnesení.

   strM! !!
P0LANKA

Strana 4/8 NAD ODROU

 



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

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

RMOb/0036/19

záměr prodeje pozemku par. č. 3316 (výměry cca 1100 - 1200 m2) - žadatel:

Usnesení číslo: 0090/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) nedoporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou prodej částí obecního pozemku par. č. 3316, trval' travní orost,

viméi cca 1100 m2 až 1200 m2| v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel:*

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0031/19

Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18

let

Usneseni číslo: 0091/RMOb-PoI/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2019 spolkům provozujících sportovní činnost dětí a mládeže

do 18 let z rozpočtu MěOb Polanka nad Odrou.

2) doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout dotaci dle přílohy č. 1 spolkům

provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let.

3) ukládá

starostovi MéOb předložit návrh na rozdělení dotací z rozpočtu MěOb spolkum provozující

sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let na nejbližším zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0035/19

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na činnost

organizacím a spolkům

Usnesení číslo: 0092/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu MěOb Polanka nad Odrou.

2) schvaluje

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MěOb Polanka nad Odrou.

3) rozhodla

neposkytnout dotaci Spolku přátel ZUŠ H. Salichové, IČ: 07751371 se sídlem 1, května

330/160, 725 25 Polanka nad Odrou na projekt “Podpora vzdělávání žáků ZUŠ'Í

4) rozhodla

poskytnout dotaci organizacím a spolkům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

5) zplňomocňuje

starostu MéOb k podpisu veřejnoprávních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení.

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

7) doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout finanční dotaci Retrostar zs.

IČ: 22710 027, se sídlem Janovská 333/7, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou ve výši 70.000,-

Kč na provoz kina v Polance nad Odrou a 5.000,- Kč na aparaturu pro dechovou hudbu.

8) ukládá

starostovi MěOb Polanka nad Odrou předložit návrh usnesení dle bodu 7) tohoto usnesení na

nejbližší zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/OO38/19

Oprava schváleného rozpočtu na rok 2019

Usnesení číslo: 0093/RMOb-PoI/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

zastupitelstvu schválit opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019 následovně:

Sníží pří'my:

Pol. 4112 o 104 tis. Kč

/ Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/

Sníží běžné výdaje:

§ 6409 Pol. 5901 o 104 tis. Kč

lostatní činnosti j.n. — nespecifikované rezervy!

2) doporučuje

zastupitelstvu schválit opravu rozpočtu na rok 2019 v oblasti výdajů / změna rozpočtové

skladby/ , která:

Sníží:

§ 5212, pol.

w£31RAW/$54; ! ! !
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

/ Ochrana obyvatelstva, Nespecifikované rezervy/

Zvýší:

§ 5213, pol.

5903 o 53.000,- Kč

/ Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření!

3) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0041l19

Zpráva o využití a hospodaření areálu Dělnického domu a Sportovní haly v

Polance nad Odrou

Usneseni číslo: 0094/RMOb-Poll1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o využití a hospodaření za rok 2018 areálu Dělnického domu a sportovní haly v Polance

nad Odrou.

RMOb/0043/19

Napojení rodinného domu č.p.256 na ul. Dvorkovská na dešťovou kanalizaci

(iadatel:_

Usneseni éislo: 0095/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasi

s napojením splaškových vod z rodinného domu č.p. 256/6 umístěného na pozemku p.č. 325

do již provedené a funkční přípojky kanalizace umístěné na pozemku p.č. 326/1 v kat.

území Polanka nad Odrou, která již odvádí část dešťových vod ze střechy RD. Žadatelem je

Sousední

pozemek parc. č. 346 v kat. území Polanka nad Odrou je svěřen do správy obce a v něm je

umístěna kanalizační stoka. Souhlas bude doložen k žádosti o územní souhlas dle stavebního

zákona.

2) ukládá

sdělit stanovisko RMOb Polanky nad Odrou žadateli.

Vyřizuje: lng. Jaroslava Lokajová,

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

RMOb/0042/19

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0096/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0039/19

Plnění příjmů a čerpání výdajů z období 01-12/2018 včetně přehledu

hospodaření na jednotlivých účtech

Usneseni čislo: 0097/RMOb-Pol/1822/7

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu

Polanka nad Odrou za období 01-12/2018 včetně přehledu hospodaření městského obvodu dle

jednotlivých účtů

2) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

POLANKA

Strana 8/8 NAD ODROU

 

   


