
Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

82. schůze rady městského obvodu

konané dne 29.12.2021
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Martina ' oustalová

místos; rostka

Pavel Bochnia

starosta

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochrané fyzických osob v souwslostt se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 29.12.2021

číslo usnesení

0941/RMOb-POI/1822/82

0942/RMOb-Poll1822/82

0943/RMOb-Pol/1822/82

0944/RMOb-Pol/1822/82

0945/RMOb-Pol/1822/82

0946/RMOb-Pol/1822/82

O947/RMOb-Pol/1822/82

Materiál

RMOb/0269/21

RMOb/0266/21

RMOb/0267/21

RMOb/O270/21

RMOb/0272/21

RMOb/0273/21

RMOb/0271/21

Název

Kontrola usnesení z 80. a 81. rady městského

obvodu

Žádost o vyjádření k existenci sítí a ke stavbě s

názvem „Polanka n. Odrou, Odbočná, p. č. 1523/1,

kNN“ pro územní souhlas

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného

břemene č.č. 8800077179_1NB/P ke stavbě

„PREL A, autobusová zastávka Dolní Polanka, ul.

1.května, přeložka STL plynovodu, číslo stavby:

88000777179"

Rozpočtové opatření č. 26/2021 a 27/2021

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., pro účetní období roku

2022

Plán činnosti RMOb a ZMOb na I. pololetí roku

2022

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/0269/21

Kontrola usnesení z 80. a 81. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0941IRMOb-PoI/1822/82

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 80. a 81. rady městského obvodu.

BMOb/0266/21

Zádost o vyjádření k existenci sítí a ke stavbě s názvem „Polanka n. Odrou,

Odbočná, p. č. 1523/1, kNN“ pro územní souhlas

Usneseni číslo: 0942/RMOb-Pol/1822/82

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti TRABBAU, a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 o

vydéni stanoviska o existenci siti a k dokumentaci stavby s názvem "Polanka n. Odrou,

Odbočná, p. č. 1523/1, kNN“ v k. ú. Polanka nad Odrou

2) souhlasí

s dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě s názvem “ Polanka n. Odrou,

Odbočná, p. č. 1523/1, kNN“, v k. ú. Polanka nad Odrou za podmínky, podepsání smlouvy

budouci o zřízení věcného břemene dle schválených podminek městského obvodu

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0267l21

Zádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.č.

8800077179_1NB/P ke stavbě „PREL A, autobusová zastávka Dolní Polanka,

ul. 1.kvétna, přeložka STL plynovodu, číslo stavby: 88000777179“

Usneseni čislo: 0943/RMOb-Poll1822/82

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

495/2, par. č. 496/2, par. č. 499/2, par. č. 508/1, par. č. 513/2 a par. č. 3185/6, vše v k. ú.

Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístěni a provozování plynárenského

zařízení a právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky za účelem zřízení, umístěni,

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve

prospěch oprávněného: GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01

Ústí nad Labem, zastoupený na základě plné moci společnosti GasNet Služby,s.r.o., IČ

27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3770-182/2021 ze dne 10.09.2021. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 605,- Kč, včetně DPH

V souladu s nařízením EU 2016/6379, 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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplnomocňuje

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

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0270/21

Rozpočtové opatření č. 26/2021 a 27/2021

Usnesení číslo: 0944/RMOb-PoI/1822/82

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 26/2021 a 27/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou

pro rok 2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 26/2021 a 27/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad

Odrou pro rok 2021.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0272/21

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.,

pro účetní období roku 2022

Usnesení číslo: 0945/RMOb-Poll1822/82

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., pro účetní

období roku 2022 dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0273/21

Plán činnosti RMOb a ZMOb na I. pololetí roku 2022

Usnesení číslo: 0946/RMOb-Pol/1822/82

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

plán činnosti RMOb a ZMOb na I. pololeti roku 2022 dle přílohy č.1) tohoto materiálu.

RMOb/0271/21

Informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0947/RMOb-Poll1822/82

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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