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Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyztckých osob v souwslosti 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 údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 19.01.2022

Číslo usnesení Materiál Název

0948/RMOb-Pol/1822/83 RMOb/0012/22 Kontrola usnesení z 82. rady městského obvodu

0949/RMOb-Pol/1822/83 RMOb/0011/22 Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umisténi stavby — pozemek par. č. 1524/1 — NNk

přípojka pro pozemek 1523/1, ul. Odbočná

0950/RMOb-PoI/1822/83 RMOb/0007/22 Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3183/1,

(3183/7 dle GP) stavba „Chodníky 1. května v

Polance nad Odrou — chodník 1. část konečné

MHD — ul. Nábřežní“

0951/RMOb-Poll1822/83 RMOb/OOO5/22 Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku — kanalizační přípojka, ul.

Sjednocení, par. č. 1525 ostatní plocha, ostatní

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

Ostrava"

0952/RMOb-Poll1822/83 RMOb/OOO4/22 Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku — vodovodní přípojka a

oplocení, ul. Ve Svahu, par. č. 1472 ostatní plocha,

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

obec Ostrava"

0953/RMOb-PoI/1822/83 RMOb/0003/22 Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčen

obecní pozemek par. č. 2183/1 ostatní plocha,

ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava (vodovodní a kanalizační přípojka —

ul. Za Podjezdem)

0954/RMOb—Poll1822/83 RMOb/0002/22 Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčen

obecní pozemek par. č. 765 ostatní plocha, ostatní

komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava (vodovodní a kanalizační přípojka — ul.

Anny Letenské)

0955/RMOb-Pol/1822/83 RMOb/0010/22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o

poskytování služeb bankomatu, kdy předmětem

dodatku je uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

0956/RMOb-PoI/1822/83 RMOb/0001/22 Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčen

obecní pozemek par. č. 860/1 ostatní plocha,

ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava (kanalizační splašková přípojka — ul.

Jana Zrzavého)

0957/RMOb-POI/1822/83 RMOb/0006/22 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování

servisních služeb a smlouvy o poskytování služeb

pultu centralizované ochrany, vše ve vztahu k

elektronickému zabezpečovacímu systému na

objektu čp. 863 (lázeňský dům)

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

0958/RMOb—Pol/1822/83

0959/RMOb-Pol/1822/83

0960/RMOb-Pol/1822/83

0961/RMOb-Pol/1822/83

0962/RMOb-Pol/1822/83

0963/RMOb-Pol/1822/83

RMOb/0008/22

RMOb/0009/22

RMOb/0014/22

RMOb/0015/22

RMOb/0013/22

RMOb/OO16/22

Usneseni

Žádost o finanční podporu pečovatelské služby -

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Navýšení nájmu obecních bytů o míru inflace v

roce 2021

Navýšení nájmu podporovaných bytů v domě č.p. 1

o limit indexu spotřebitelských cen v roce 2021

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání za období

1.1.2021 až 30.09.2021

Navýšení nájmů o míru inflace v roce 2021

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/0012l22

Kontrola usnesení z 82. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0948/RMOb—PoI/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 83. rady méstského obvodu ze dne 29.12.2021.

BMOb/0011l22

Zádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene — služebnosti a

dohoda o umístění stavby — pozemek par. č. 1524/1 — NNk přípojka pro pozemek 1523/1, ul.

Odbočná

Usnesení číslo: 0949/RMOb—Poll1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro zahradu na pozemku 1523/1, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 1524/1, v k.

ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 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

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1524/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle

předlohy ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0007/22

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3183/1, (3183/7 dle GP) stavba „Chodníky 1. května

v Polance nad Odrou — chodnik 1. část konečné MHD — ul. Nábřežni“

Usnesení číslo: 0950/RMOb-PoI/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

bezúplatné nabytí pozemku par. č. 3183/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 615

m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 3183/1 ostatní plocha, silnice z celkové

výměry 2 294 m2 na základě geometrického plánu č. 3807 — 58/2021 ze dne 28.11.2021, v k.

ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod

chodníkem, název akce: „Chodníky 1.května v Polance nad Odrou — chodník 1. část konečné

MHD - ul. Nábřežní", darující: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,

V souladu s nařízením EU 20161679, 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

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

2) ukládá

zajistit stanovisko Rady města Ostravy.

Vyřizuje: Květoslava Miříjovská,

referent majetku

BMOb/0005/22

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku — kanalizační

přípojka, ul. Sjednocení, par. č. 1525 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava"

Usneseni číslo: 0951/RMOb-Pol/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost

o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1529/1 zahrada do obecního

pozemku par. č. 1525 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1529/1 zahrada do obecního pozemku

par. č. 1525 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

investorz—ase

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1525 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

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

BMOb/0004/22

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku — vodovodní

přípojka a oplocení, ul. Ve Svahu, par. č. 1472 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava"

Usnesení číslo: 0952/RMOb-Poll1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost MORAVIA PROJEKT s.r.o., IČ 07093497, se sídlem Mírová 607, 739 32 Řepiště,

zastouiena Ini. Tomášem Kubalou, která zastupuje na základě plné moci stavebníka—

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 osobn ích údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

o souhlas s umístěním vodovodní přípojky na pozemku par. č. 1485/1 trvalý trávní porost do

obecního pozemku par. č. 1472 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava a o souhlas s provedením části nového oplocení pro stavbu „Rodinný

dům na par. č. 1485/1, k. ú. Polanka nad Odrou“

2) souhlasí

s provedením části nového oplocení a umístěním vodovodní přípojky na pozemku par. č.

1485/1 trvalý trávní porost do obecního pozemku par. č. 1472 ostatní plocha, ostatní

komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, investor:_

—a se vstupem do tohoto pozemku

za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1472 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

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Mířijovská,

referent majetku

RMOb/0003/22

Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 2183/1 ostatní plocha,

ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (vodovodní a kanalizační

přípojka — ul. Za Podjezdem)

Usnesení čislo: 0953/RMOb-Pol/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

pozemku par. č. 2183/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení vodovodní a

kanalizační přípojky a právu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a

provozování, ve prospěch oprávněného:

_v rozsahu dle geometrického plánu č. 3812-115/2021 ze dne 25.11.2021 a geometrického

plánu č. 3813-116/2021 ze dne 25.11.2021.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 12 584 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 Mířijovská,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 20161679, 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/0002/22

Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 765 ostatní plocha,

ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (vodovodní a kanalizační

přípojka — ul. Anny Letenské)

Usnesení číslo: 0954/RMOb-Pol/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

pozemku par. č. 765 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení vodovodní a

kanalizační přípojky a prévu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3806-57/2021 ze

dne 10.11.2021.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 18 053,20 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/0010/22

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb bankomatu, kdy

předmětem dodatku je uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 0955/RMOb-PoI/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb bankomatu, se společností Euronet

Services, spol. s r. o., se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 25608452, v rozsahu

předloženého návrhu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu Dodatku č.1 dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0001/22

Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 860/1 ostatní plocha,

ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (kanalizační splašková

přípojka — uI. Jana Zrzavého)

Usnesení čislo: 0956/RMOb-PoI/1822/83

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

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

pozemku par. č. 860/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení kanalizační splaškové

přípojky a právu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a provozování,

ve prospěch oprávněného:

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3794—160/2021 ze dne

21.10.2021.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 11 979 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/0006I22

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb a smlouvy o poskytování

služeb pultu centralizované ochrany, vše ve vztahu k elektronickému zabezpečovacimu

systému na objektu čp. 863 (Lázeňský dům)

Usnesení číslo: 0957/RMOb-Poll1822/83

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb se společností KELCOM International

Ostrava, spol. s.r.o., se sídlem Daliborova 42/683, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory, IČ:

47666234, kdy předmětem smlouvy je zajištění servisu elektronického zabezpečovacího

systému na objektu čp. 863, ul. 1. května

2) rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytování služeb pultu centralizované ochrany se společností

KELCOM International Ostrava, spol. s r.o., se sídlem Daliborova 42/683, 709 00 Ostrava —

Mariánské Hory, IČ: 47666234, kdy předmětem smlouvy je zajištění kontroly a střežení

objektu čp. 863, ul. 1. května

3) zplnomocňuje

starostu k podpisu smluv dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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.

OSTRAVA!!!
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

BMOb/0008l22

Zádost o finanční podporu pečovatelské služby - Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Usnesení čislo: 0958/RMOb-Poll1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 338 Kč, který bude použit na pokrytí nákladů

spojených s poskytováním péče, společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČ

286 59 392, se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1)

tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb10009122

Navýšení nájmu obecních bytů o míru inflace v roce 2021

Usnesení číslo: 0959IRMOb-Poll1822183

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele s účinností od 01.01.2022 0 navýšení nájemného pro rok 2022 za

bytové prostory v domech č.p. 545, 476 a č.p. 592, o inflací v roce 2021 ve výši 3.8 %

vydanou Českým statistickým úřadem

2) ukládá

uvědomit písemně jednotlivé nájemce o jednostranném zvýšení nájemného dle bodu 1) tohoto

usnesenr

Vyřizuje: Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0014122

Navýšení nájmu podporovaných bytů v domě č.p. 1 o limit indexu spotřebitelských cen v

roce 2021

Usneseni čislo: 0960/RMOb—Poll1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele s účinností od 01.01.2022 0 navýšení nájemného pro rok 2022

za podporované bytové prostory, postavené za pomocí dotace v domě č.p. 1, o limit

měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen v roce 2021 vydané Ministerstvem

pro místní rozvoj

2) ukládá

uvědomit písemně jednotlivé nájemce o jednostranném zvýšení nájemného dle bodu 1) tohoto

usneseni

Vyřizuje.: Iveta Matulová, referent hospodářské správy a veřejných zakázek

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/0015l22

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání za období 1.1.2021 až 30.09.2021

Usnesení číslo: 0961/RMOb-Pol/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

zápis o dílčím přezkoumání hospodaření SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou za

období 1.1.2021 do 30.09.2021

2) ukládá

tajemnici ÚMOb Polanka nad Odrou provést nápravná opatření dle zápisu o dílčím

přezkoumání hospodaření.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka'Kloužková

Tajemnice UMOb

RMOb/0013/22

Navýšení nájmů o míru inflace v roce 2021

Usneseni číslo: 0962/RMOb-Pol/1822/83

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele s účinností od 01.01.2022 0 navýšení nájemného pro rok 2022 na

nebytové prostory a pozemky, o inflaci v roce 2021 ve výši 3,8 %, vydanou Českým

statistickým úřadem

2) ukládá

uvědomit písemně jednotlivé nájemce o jednostranném zvýšení nájemného dle bodu 1) tohoto

usnesenL

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0016I22

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usneseni číslo: 0963IRMOb-Poll1822183

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 zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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