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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 28.07.2021

Číslo usnesení

0823/RMOb-Pol/1822/72

0824/RMOb-Poll1822/72

0825/RMOb-Pol/1822/72

0826/RMOb—Pol/1822/72

0827/RMOb-Pol/1822/72

0828/RMOb—Poll1822/72

0829/RMOb-Pol/1822/72

0830/RMOb-Pol/1822/72

0831/RMOb-Pol/1822/72

0832/RMOb-Pol/1822/72

0833/RMOb-Pol/1822/72

0834/RMOb-Pol/1822/72

Materiál

RMOb/O149/21

RMOb/O143/21

RMOb/O144/21

RMOb/O145/21

RMOb/O147/21

RMOb/O148/21

RMOb/O150/21

RMOb/O151/21

RMOb/O152/21

RMOb/0146/21

RMOb/O154/21

RMOb/0153/21

Název

Kontrola usnesení ze 71. rady městského obvodu

Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka

nad Odrou 2665/58, NNk“ pro územní souhlas

Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví

Statutárního města Ostrava

Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách

dodávky elektřiny, na dodávku plánovaného

množství elektřiny a systémové služby do

odběrných míst ve správě městského obvodu pro

rok 2022-2023

Žádost o pronájem obecního pozemku za účelem

příležitostného provozování mobilní kavárny,

žadatel: "lednatel srolečnosti Požitkáři s.r.o.,-

Budoucí dar části pozemku par. č. 3185/1 —

Moravskoslezský kraj (Správa silnic

Moravskoslezského kraje)

Rozpočtové opatření č. 12/2021

Rozpočtové opatření č. 13/2021

Ukončení členství člena hasičů JSDH Polanka nad

Odrou

Vyřazení majetku

Informace o programu v rámci konání kulturní akce

“Den obce"

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/0149/21

Kontrola usnesení ze 71. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0823/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 71. rady městského obvodu ze dne 30.6.2021.

BMOb/0143/21

Zádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka nad Odrou 2665/58, NNk“ pro územní

souhlas

Usnesení číslo: 0824/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti Eltrab Group s.r.o., IČ 050 60 761, se sídlem Lublaňská 1002/9,

Vinohrady,120 00 Praha 2 o vydání stanoviska k dokumentaci stavby s názvem “Polanka na

Odrou 2665/58, NNk", v k. ú. Polanka nad Odrou

2) souhlasí

s dokumentací pro vydání územního souhlasu ke stavbě s nézvem “Polanka nad Odrou

2665/58, NNk“, v k. ú. Polanka nad Odrou

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miříjovská,

referent majetku

BMOb/0144121

Zádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostrava

Usnesení číslo: 0825/RMOb-PoI/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádost

_odkoupení části pozemku par. č. 2665/42 v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřený do správy

městského obvodu Polanka nad Odrou

2) nedoporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje části obecního pozemku pač. č. 2665/42, orná

půda, o výměře 1 000 m2 z celkové výměry 5 967 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava

3) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

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/O145/21

Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, na dodávku

plánovaného množství elektřiny a systémové služby do odběrných míst ve správě

městského obvodu pro rok 2022-2023

Usneseni čislo: 0826/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do odběrných míst ve správě

městského obvodu pro rok 2022-2023, se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se

sídlem: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 254 58 302

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dle bodu 1) tohoto usnesení

Vyřizuje: Iveta Matulová

referent hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/O147l21

Zádost o pronájem obecního pozemku za účelem příležitostného rovozování mobilni

kavárny, žadatel: jednatel společnosti Požitkáři s.r.o.,_

Usneseni čislo: 0827/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost

_,která jejednatelkou společnosti Požitkáři s.r.o., lČ 107 06 810, ve věci

pronájmu obecních pozemků za účelem příležitostného provozování mobilní kavárny

2) rozhodla

o pronájmu části pozemků par. č. 2355/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m2, par. č. 36/2

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2 a par. č. 862/2 m2 ostatní plocha, ostatní

komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, za účelem zajištění zázemí pro

provoz mobilní kavárny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši

20 Kč/m2/rok

3) souhlasí

na straně vlastníka pozemku par. č. 2355/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m2, par. č. 36/2

ostatni plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2 a par. č. 862/2 m2 ostatni plocha, ostatni

komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavřeni Nájemní smlouvy, dle

předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

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 zpracováni osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0148/21

Budoucí dar části pozemku par. &. 3185/1 — Moravskoslezský kraj (Správa silnic

Moravskoslezského kraje)

Usnesení čislo: 0828/RMOb—PoI/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

na straně budoucího obdarovaného přijmout darem část pozemku par. č. 3185/1 ostatní

plocha, silnice, o výměře 147 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za účelem

výstavby křižovatky v rámci stavby “Polanka-křižovatka ulic 1.května a Heleny Salichové“, od

budoucího dárce Moravskoslezský kraj, se sídlem 28.října 117, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava, jenž je zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

2) ukládá

zajistit stanovisko Rady města Ostravy.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0150/21

Rozpočtové opatření č. 12/2021

Usnesení číslo: 0829/RMOb-PoI/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 12/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 12/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0151/21

Rozpočtové opatření č. 13/2021

Usnesení číslo: 0830/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 13/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 13/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

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/O152I21

Ukončení členství člena hasičů JSDH Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 0831/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informaci velitele hasičů o ukončení členství v JSDH Polanka nad Odrou na základě vlastní

žádosti k 30.6.2021“

2) ukládá

veliteli JSDH panu Ondřeji Cágovi provést všechny úkony spojené s ukončením členství v

JSDH Polanka nad Odrou

3) ukládá

tajemnici ÚMOb Polanka nad Odrou sdělit usnesení RMOb veliteli JSDH Polanka nad Odrou.

RMOb/O146/21

Vyřazení majetku

Usnesení číslo: 0832/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě zápisu z jednání likvidační komise o vyřazení majetku SMD-městského obvodu

Polanky nad Odrou v celkové výši 25.812 Kč, evidovaného v majetku Měob Polanka nad

Odrou

2) ukládá

provést všechny úkony související s vyřazením majetku.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0154121

Informace o programu v rámci konání kulturní akce “Den obce"

Usnesení číslo: 0833/RMOb-Pol/1822/72

Rada městského obvodu Polanka

1 ) bere na vědomí

předložený program v rámci konání akce "Den obce" od předsedy'Školské, kulturní a

sportovní komise Rady městského obvodu Polanka nad Odrou.

RMOb/O153/21

Informace starosty a ostatních radních o dění v méstském obvodu

Usneseni číslo: 0834IRMOb-Pol/1822172

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/6793. 0 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

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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