Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení
77. schůze rady městského obvodu

5”

Cu

konané dne 10.11.2021

0890/RMOb-Pol/1822/77
0901/RMOb-Pol/1822/77

,
Pavel Bochnia

Martina

oustalová

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 10.11.2021

Číslo usneseni

Materiál

Název

0890/RMOb-POI/1822/77
0891/RMOb-Pol/1822/77

RMOb/0215/21
RMOb/0214/21

Kontrola usnesení ze 76. rady městského obvodu
Stanovisko ke svěření movité věcí — speciálního

0892/RMOb-Poll1822/77
0893/RMOb-Poll1822/77

RMOb/0216/21
RMOb/0217/21

Rozpočtové opatření č.22/2021
Rozpočtové opatření č. 23/2021

0894/RMOb-PoI/1822/77

RMOb/0218/21

ZŠ a MŠ —změna odpisového plánu na rok 2021

O895/RMOb-Pol/1822/77

RMOb/0211/21

0896/RMOb-Poll1822/77

RMOb/0219/21

Pronájem bytu číslo 4 (staré číslování byt č. 3) v
Domě Pokojného Stáří čp.746/11, ul. Janovská
Záměr pronájmu bytových jednotek 1, 2, 3, 5, 6, 7,

zásahového požárního automobilu

8, 9, 10, 11 v Domě Pokojného Stáří čp. 476, na

0897/RMOb-Pol/1822/77

RMOb/O222/21

0898/RMOb-Pol/1822/77

RMOb/0221/21

0899/RMOb-Pol/1822/77

RMOb/0223/21

Janovská
Záměr pronájmu bytové jednotky č.6A v domě č.p.
545, ulice 1.května o velikosti 1+1, v 3.NP
Úprava „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení
věcného břemene“

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby
v obecním pozemku — sjezd a přístup k rodinnému
domu, ul. U Olší, par. č. 2579/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava a žádost o souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru pro akci „Stavební
úpravy rodinného domu č. p. 337 na pozemku par.

.
0900/RMOb-Pol/1822/77

RMOb/0224/21

č. 2582 a par. č. 2583/2, v k. ú. Polanka nad Odrou“
Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí ke stavbě s názvem „Ostrava, Polanka
n. Odrou, p. č. 2845/2, kNN“

0901/RMOb-PoI/1822/77

RMOb/0220/21

lnformace starosty a ostatnich 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/0215/21
Kontrola usneseni ze 76. rady městského obvodu
Usneseni číslo: 0890/RMOb-Poll1822l77
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení ze 76. rady městského obvodu ze dne 20.10.2021.
RMOb/0214/21
Stanovisko ke svěření movité věci — speciálního zásahového požárního automobilu
Usneseni číslo: 0891/RMOb-PoI/1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1) se seznámila
s návrhem na svěření movitého majetku, a to speciálního zásahového požárního automobilu
Mercedes Sprinter, reg. značky 9T9 6642, určeného pro potřeby Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Polanka nad Odrou
2)

3)

rozhodla

vydat kladné stanovisko ke svěření speciálního zásahového požárního automobilu Mercedes
Sprinter, reg. značky 9T9 6642 (VIN vozidla - WDB 906655 1P 205659) pro využití ve Jednotce
Sboru dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou v účetní hodnotě 3 843 020,50 Kč
ukládá
zajistit náležitosti dle bodu 2) tohoto usnesení .
Vyřizuje:

Květoslava Mířijovská,
referent majetku

RMOb/0216121
Rozpočtové opatření č.22/2021
Usnesení číslo: 0892/RMOb-PoI/1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021
dle předloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 22/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2021.
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

V souladu s nařizenlm 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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0217/21
Rozpočtové opatření č. 23/2021
Usnesení číslo: 0893IRMOb-Poll1822l77

Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje

2)

rozpočtové opatření č. 23/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021
dle předloženého návrhu
ukládá
provést rozpočtové opatření č. 23/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021.
Vyřizuje:

80. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0218/21

ZŠ a MŠ -změna odpisového plánu na rok 2021
Usnesení číslo: 0894IRMOb-Poll1822l77
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace na rok 2021 dle předloženého návrhu
2) ukládá
seznámit vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou s
výše uvedeným usnesením.
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0211/21
Pronájem bytu číslo 4 (staré číslování byt č. 3) v Domě Pokojného Stáří čp.?46/11,
ul. Janovská
Usnesení číslo: 0895/RMOb-Poll1822/77
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
o pronájmu bytu číslo 4 (staré číslování bytu č.3), ve vlastnictví SMO, svěřenému městskému
obvodu Polank nad Odrou na ul. Janovská č . 476 725 25 Ostrava -Po|anka nad Odrou

2)

s ucmnostl od 01.12.2021, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
s navýšením o miru inflace nejdříve od počátku roku 2022
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1)tohoto
usnesenL

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánlm 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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0219/21
Záměr pronájmu bytových jednotek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 v Domě Pokojného Stáří
čp. 476, na Janovská
Usnesení číslo: 0896/RMOb-Poll1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla

o záměru pronájmu bytu č. 1 (byt zvláštního určení) v I. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25
Ostrava—Polanka nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad
Odrou, výměry 31,68m2, za nájemné ve výši 64,70 Kč/mz, včetně nájmu sklepních prostor
výměry 2,44m2, za nájemné 20,-Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k01.01.daného roku 0 roční

inflaci, vyhlášenou ČSÚ

2)

rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 2 v I. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad
Odrou ve vIastnictvI SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 40, 78m2,
za nájemné ve výši 64, 70 Kč/mz, včetně nájmu sklepních prostor výměry 2, 68m2, za nájemné
20, -Kč/m.

3)

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

% pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01.daného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou
SU
rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 3 v I. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava- Polanka nad
Odrou ve vlastnictví SMO, svěřenzý městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 35, 73m2,
za nájemné ve výši 64,70 Kč/mz. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou stříměsíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01.daného roku 0 roční

inflaci, vyhlášenou ČSÚ

4)

rozhodla

o záměru pronájmu bytuo. 5 v II. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad
Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 31, 97m2,
za nájemné ve výši 64,70 Kč/m, včetně nájmu sklepních prostor výměry 2,44m2, za nájemné
20, -Kč/m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Ěpravidelným navyšováním nájemného vždy k 01 0.1 daného roku o roční inflaci, vyhlášenou

SÚ

5)

rozhodla

o záměru pronájmu bytu č.6 v II NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad
Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 40, 78m2,
za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, včetně nájmu sklepních prostor výměry 2,44m, za nájemné

20, -Kč/m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Épravidelným navyšováním nájemného vždy k 01. 01. daného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou

SÚ

5)

rozhodla

o záměru pronájmu bytu č. 7 v II. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nad
Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 35, 76m2,
za nájemné ve výši 64,70 Ké/mz. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s

rayidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. daného roku 0 roční

inflaci, vyhlášenou

SÚ

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnlch údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019, o zpracování osobnlch údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

7)

rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 8 v II. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka nazd
Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 23,10 m2,
za nájemné ve výši 64, 70 Kč/m, včetně nájmu sklepních prostor výměry 2, 68m2, za nájemné
20, -K(':/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Ěpravidelným navyšováním nájemného vždy k 01 0.1 daného roku o roční inflaci, vyhlášenou

8)

9)

SÚ
rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 9 v lll. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry
64, 21m2, za nájemzné ve výši 70,00 Kč/m, včetně nájmu sklepních prostor výměry 8,41m2, za
nájemné 20,-Kč/m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Ěpravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.0.1 daného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou
SÚ
rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 10 v llI. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry
42, 61 m2, za néjemzné ve výši 64,70 Kč/mz, včetně nájmu sklepních prostor výměry 2,68m2, za
nájemné 20,-Kč/m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Ěpravidelným navyšováním nájemného vždy k 01 .0.1 daného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou

SÚ
10) rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 11 v III. NP na adrese: Janovská 476/11, 725 25 Ostrava-Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry
28, 68m2, za nájemzné ve výši 64,70 Kč/mz, včetně nájmu sklepních prostor výměry 2, 68m2, za
nájemné 20,-Kč/m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Ěpravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. daného roku 0 roční inflaci, vyhlášenou
SU
11) ukládá
zveřejnit záměry na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
10) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lveta Matulová
referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0222/21
Záměr pronájmu bytové jednotky č.6A v domě č.p. 545, ulice 1.května o
velikosti 1+1, v 3.NP
Usnesení číslo: 0897IRMOb-Poll1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla

o záměru pronájmu bytu č. 6A 2v 3.NP ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka
nad Odrou, o výměře 37, 44 m2, na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava- Polanka nad
Odrou, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m, včetně nájmu sklepních prostor o výměře 23, 28m, za
nájemné ve výši 20,-Kč/m2 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a s navýšením o míru inflace nejdříve od počátku roku

2022

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

2)

ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje: Iveta Matulová
referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/0221/21
Uprava „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“

Usnesení číslo: 0898/RMOb-Pol/1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala
návrh úpravy „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“ dle přílohy č. 1)
tohoto materiálu

2)

schvaluje
úpravu „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“ dle bodu č.1) tohoto
usnesení

3)

ukládá
zveřejnit „Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene“ na úřední desku a na
webové stránky městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0223/21
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku — sjezd a přístup k
rodinnému domu, ul. U Olší, par. č. 2579/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú
Polanka nad Odrou, obec Ostrava a žádost o souhlas s provedením ohlášeného stavebního

záměru pro akci „Stavební úpravy rodinného domu č. p. 337 na pozemku par. č. 2582 a par. č.
2583/2, v k. ú. Polanka nad Odrou“
Usnesení číslo: 0899/RMOb-Pol/1822/77
Rada městského obvodu Polanka

1)

projednala

2)

,
,
,
o souhlas s připojením na pozemek par. č. 2853/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a o souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru pro akci „Stavební úpravy rodinného domu č. p.
337 na pozemku par. č. 2582 a par. č. 2583/2, v k. ú. Polanka nad Odrou“
souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, přístup) na pozemku par. č. 2582, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK |l|. třídy — ul. U Olší na par. č. 2579/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4

písm. b) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
žadatel

_za předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku
nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovanim 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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

souhlasí
s umístěním části zpevněného sjezdu a přístupu, pro napojení rodinného domu č.p. 337, na
pozemku par. č. 2582 zastavěná plocha a nádvoří do obecního pozemku par. č. 2579/1 ostatní

plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel _

“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 zékona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
4)

souhlasí
s provedením ohlášeného stavebního záměru pro akci „Stavební úpravy rodinného domu č. p.
337 na pozemku par. č. 2582 a par. č. 2583/2, v k. ú. Polanka nad Odrou“, který sousedí s

obecním pozemkem par. č. 2579
Odrou obec Ostrava investor:

'

'

'

'

'
a Martinák

5)

6)

rozhodla
na strané vlastníka pozemku par. č. 2579/1, 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 3) tohoto usnesenl’
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 5) tohoto

7)

usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/0224/21
Zádost o vyjádření k projektu stavby pro územní rozhodnutí ke stavbě s názvem „Ostrava,
Polanka n. Odrou, p. č. 2845/2, kNN“

Usnesení číslo: 0900!RMOb-Poll1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala
žádost společnosti ENPRO Energo s.r.o., IČ 286 28 250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01
Valašské Meziříčí o vydání stanoviska k projektu stavby s názvem „Ostrava, Polanka n. Odrou,

p. č. 2845/2, kNN“
2)

3)

souhlasi
s dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí ke stavbě s názvem „Ostrava, Polanka n.

Odrou, p. č. 2845/2, kNN“ za předpokladu, že bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2852/1 v k.ú. Polanka nad Odrou
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,

referent majetku
V souladu s nařízením EU 2016/6579, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/4G/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/0220121
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

Usnesení číslo: 0901/RMOb-Poll1822/77
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízenlm EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvisiosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušeni
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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