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Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzrckých osob v souvtslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

smérmce 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.02.2022

Číslo usnesení

0964/RMOb-Pol/1822/84

0965/RMOb-Pol/1822/84

0966/RMOb-Pol/1822/84

0967/RMOb-Pol/1822/84

0968/RMOb-POI/1822/84

0969/RMOb-Pol/1822/84

0970/RMOb-Pol/1822/84

Materiál

RMOb/OO18/22

RMOb/OO17/22

RMOb/0020/22

RMOb/OO19/22

RMOb/0021/22

RMOb/OO23/22

RMOb/0022/22

Název

Kontrola usnesení z 83. rady městského obvodu

Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka nad

Odrou, J. Štorkána, par. č. 1415, kNN“ pro územní

souhlas a žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě

na stavbu č. |P-12-8029240, Polanka n. Odrou,

J.Štorkána, p.č. 1415, kNN

Žádost o vyjádření a souhlas s umístěním a realizaci

stavby „Sjezd na parc. č. 233, k. ú. Polanka nad Odrou“

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku

za rok 2021

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě

č. p. 863 na ul. 1. května

Zpráva o činnosti sportovní haly a Dělnického domu za

rok 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 c. 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/0018/22

Kontrola usnesení z 83. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0964/RMOb-PoI/1822/84

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 83. rady městského obvodu ze dne 19.01.2022.

BMOb/0017/22 _

Zádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka nad Odrou, J. Storkána, par. č. 1415, kNN“ pro

územní souhlas a žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na stavbu č. lP-12-8029240, Polanka

n. Odrou, J.Štorkána, p.č. 1415, kNN

Usneseni číslo: 0965/RMOb-Pol/1822/84

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti Trabbau a.s., IČ 285 82 675, se sídlem Lublaňská 1002/9, Vínohrady,120 00 Praha 2

o vydání stanoviska k dokumentaci stavby s názvem “Polanka nad Odrou, J. Štorkána, par. č. 1415,

kNN", v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na

stavbu č. |P-12-8029240, Polanka n. Odrou, J. Štorkána, p. č. 1415, kNN

2) souhlasí

s dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě s názvem " Polanka nad Odrou, J. Štorkána,

par. č. 1415, kNN“, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

3) souhlasi

s umístěním části podzemní kabelové přípojky kNN pro rodinný dům na pozemku par. č. 1415 zahrada,

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný z vécného břemene: ČEZ Distribuce as.,

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 1402, ostatní plocha, ostatní

komunikace, 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

4) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 1402, ostatní plocha, ostatní komunikace, 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 3) tohoto usnesení

5) zplnomocňuje

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

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0020/22

Zádost o vyjádření a souhlas s umístěním a realizaci stavby „Sjezd na parc. č. 233, k. ú. Polanka nad

Odrou“

Usnesení číslo: 0966/RMOb-Pol/1822/84

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost 1stavebniprojekce s.r.o., IČ 061 56 991, se sídlem Bří Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava-Svinov

zastoupena Ing. Lukášem Kozákem, který zastupuje na základě plné moci stavebníka_

_o souhlas s připojením na oozemek oer- o.

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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

3185/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci stavby

"Sjezd na parc. č. 233, k. ú. Polanka nad Odrou“

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 233 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přes pozemek par. č. 3185/4, ostatní plocha, ostatní

komunikace až po hranu silnice II, třídy 478 — ul. 1.května, 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—zapředeKIadu. 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. 233 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 3185/4, ostatni plocha, ostatni komunikace,

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,žadate—

ma se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

4) nesouhlasí

s umisténim dopravního zrcadla na pozemku par. č.3185/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, který je ve

vlastnictví SMO, svěřen městskému obvodu Polanka nad Odrou

5) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3185/4, 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 usnesení

6) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 5) tohoto usnesení

7) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/OO19/22

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku za rok 2021

Usnesení číslo: 0967/RMOb-Poll1822l84

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace majetku,

závazků a pohledávek Statutárního města Ostravy — městského obvodu Polanka nad Odrou ke dni

31.12.2021

2) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace

majetku Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, Heleny Salichové

816, Ostrava — Polanka nad Odrou ke dni 31.12.2021

3) ukládá

předložit výsledky provedené inventarizace majetku zřízených příspěvkových organizací a majetku

Statutárního města Ostravy — městského obvodu Polanka nad Odrou Zastupitelstvu městského obvodu

Polanka nad Odrou spolu se závěrečným účtem SMO — městského obvodu Polanka nad Odrou za rok

2021.

Vyřizuje: Pavel Bochnia,

starosta

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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0021l22

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 863 na ul. 1. května

Usnesení číslo: 0968/RMOb-Poll1822184

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu

Polanka nad Odrou, celkové výměry 31,05 m2 na adrese: 1. května 863, Ostrava-Polanka nad Odrou,

za nájemné ve výši 1 000,- Kč/m2 rok, s pravidelným navyšováním nájemného vždy od 01.01.

následného roku, ve kterém bude ČSÚ vyhlášena mira roční inflace, na dobu neurčitou, s výpovědní

lhůtou 3 měsíce, za účelem provozování podnikatelské činnosti

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0023l22

Zpráva o činnosti sportovní haly a Dělnického domu za rok 2021

Usnesení číslo: 0969/RMOb-Poll1822/84

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti sportovní haly a Dělnického domu za rok 2021.

RMOb/0022122

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0970/RMOb-PoI/1822/84

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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