
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

74. schůze rady městského obvodu

konané dne 08.09.2021

0855/RMOb-Pol/1822/74O
:

S
”

0865/RMOb-Pol/1822/74

  
 

 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 08.09.2021

Číslo usnesení Materiál Název

0855/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0176/21 Kontrola usnesení ze 73. rady městského obvodu

0856/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0177/21 Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace

0857/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/O179/21 Névrh OZV č../2021 o stanoveni obecního systému

odpadového hospodářství

0858/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0180/21 Aktualizace OZV č. 5/2017 o nočním klidu

0859/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0175/21 Rozpočtové opatření č. 18/2021

0860/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0178/21 Žádost o vydání souhlasu s napojením a rozhodnutí

povolení sjezdu cizího vlastníka v obecním

pozemku, ul. Osvobození, par. č. 2839/1 ostatní

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava

0861/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/O182/21 Pozemky par. č. 2348/5 a 2348/6 v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava — věcné břemeno

(plynová přípojka — Společenství vlastníků Polanka

1057/20

0862/RMOb-PoI/1822/74 RMOb/0185/21 Rozpočtové opatření č. 19/2021

0863/RMOb—Pol/1822/74 RMOb/0184/21 Névrh na uzavření smlouvy o dílo, jejímž

předmětem je realizace stavby „Oprava MK lokalita

zámecká, ulice Bedřicha Smetany“

0864/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0183/21 Návrh na uzavření smlouvy o dílo, jejímž

předmětem je realizace staveb „Místní komunikace

Anny Letenské“ a „Opravy místních komunikací“.

0865/RMOb-Pol/1822/74 RMOb/0181/21 Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

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 podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0176/21

Kontrola usnesení ze 73. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0855/RMOb-Poll1822/74

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 73. rady městského obvodu ze dne 25.08.2021.

RMOb/0177I21

Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace

Usnesení číslo: 0856/RMOb-Poll1822/74

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s iři'letím sionzorského daru - tiskárni TAS Kalfa 2551ci_

2) ukládá

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

RMOb/0179I21

Návrh OZV č../2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Usnesení číslo: 0857/RMOb-Poll1822l74

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

předložený návrh OZV č.../2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

statutárního města Ostravy

2) souhlasí

s předloženým návrhem OZV č. ../2021 o stanovení obecního systému odpadového

hospodářství statutárního města Ostravy

3) ukládá

sdělit stanovisko SMO.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková

tajemnice UMOb

RMOb/O180/21

Aktualizace OZV č. 5/2017 o nočním klidu

Usnesení číslo: 0858/RMOb-Pol/1822/74

Rada méstského obvodu Polanka

1) žádá

o zařazení akcí uvedených v příloze č. 1) tohoto materiálu pořádaných městským obvodem do

přílohy OZV č. 5/2017 o nočním klidu

V souladu s nařízením EU 20161879. 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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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) ukládá

sdělit stanovisko MMO.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková

tajemnice UMOb

RMOb/0175/21

Rozpočtové opatření č. 18/2021

Usnesení číslo: 0859/RMOb-Pol/1822/74

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 18/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 18/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/O178/21

Žádost o vydání souhlasu s napojením a rozhodnutí povolení sjezdu cizího

vlastníka v obecním pozemku, ul. Osvobození, par. č. 2839/1 ostatní plocha,

ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0860/RMOb-Pol/1822/74

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost—o

souhlas s připojením na pozemek par. č. 2839/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci akce “Novostavba rodinného domu na pozemku č.

par. 2838/1, Polanka nad Odrou“

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 2838/ 1 orná půda, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK III. třídy - ul. Osvobození na par. č. 2839/1, ostatní

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 pism. b)

zákonao ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění ozdě'ších řed isů,žadatel

Wza

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

než 0,7 m

3) souhlasí

s umístěním části zpevněného sjezdu na pozemku par. č. 2838/1 orná půda, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 2839/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,m

a 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

4) rozhodla

V souladu s nařízenlm EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich 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

na straně vlastníka pozemku par. č. 2839/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve

smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

5) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto

usnesení

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0182/21

Pozemky par. č. 2348/5 a 2348/6 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava —

věcné břemeno (plynová přípojka — Společenství vlastníků Polanka 1057/20

Usnesení číslo: 0861/RMOb-Poll1822/74

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti k částem

pozemků par. č. 2348/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a 2348/6 ostatní plocha, zeleň, v k.

ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování

zařízení plynovodní přípojky a prévu vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízení,

umístění a provozování, ve prospěch oprávněného: Společenství vlastníků Polanka 1057/20,

IČ 285 89 793, se sídlem Heleny Salichové 1057/20, 725 25 Polanka nad Odrou, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3656-12/2021 ze dne 31.03.2021.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 22.723,80 Kč včetně

DPH.

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1)tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0185/21

Rozpočtové opatření č. 19/2021

Usnesení číslo: 0862/RMOb-Poll1822/74

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 19/2021 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

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

předložit rozpočtové opatření č. 19/2021 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0184I21

Návrh na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby

„Oprava MK lokalita zámecká, ulice Bedřicha Smetany“

Usnesení číslo: 0863/RMOb-Poll1822l74

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava MK lokalita zámecká, ulice Bedřicha

Smetany/“, se společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25,

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; IC: 25396544, za cenu 2.404.791,08 Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O183l21

Návrh na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace staveb „Místní

komunikace Anny Letenské“ a „Opravy místních komunikací“.

Usnesení číslo: 0864IRMOb-Poll1822l74

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci staveb „Místní komunikace Anny Letenské“ a „Opravy

místních komunikací“, se společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská

1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; IČ: 25396544, za cenu 1.473.480,96 Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0181121

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0865/RMOb-Poll1822/74

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 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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