Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

85. schůze rady městského obvodu

m‘

(><

konané dne 16.02.2022

0971IRMOb-Poll1822l85
0985/RMOb-Poll1822l85

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyznckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaju 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 16.02.2022

Čislo usneseni

Materiál

0971/RMOb-POl/1822/85
0972/RMOb-POl/1822/85

RMOb/0028/22
RMOb/0026/22

0973/RMOb-Poll1822/85

Název

Kontrola usneseni z 84. rady městského obvodu
Zařazení nově vybudovaného parkoviště do sítě
místních komunikací vybudovaného v rámci akce s
názvem: „Parkoviště u hřbitova“
RMOb/OO25/22 Věc: Zařazení nově vybudovaných chodníků do sítě
místních komunikací vybudovaných v rámci akce s
názvem: „Chodníky 1.května v Polance nad Odrou,

0974/RMOb-Poll1822/85

RMOb/0024/22

0975/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/0033/22

Chodnik, 1. část konečná MHD — ul. Nábřežní“
Zařazení nově vybudovaného parkoviště do sítě
místních komunikací vybudovaného v rámci akce s
názvem: „Oprava zpevněných ploch u objektu č.p.
545, Ostrava-Polanka nad Odrou“
Žádost o uzavření třístranné smlouvy o zřízení
věcného břemene č. OV/07/e/2022/Ha, č. sml.
8800077179_4NB/P ke stavbě „PREL A,
autobusová zastávka Dolni Polanka, ul. 1.května,
přeložka STL plynovodu, číslo stavby:

0976/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/0031/22

88000777179“
Revokace usneseni č.0956/RMOb-Pol/1822/83 ze
dne 19.01.2022, Smlouva o zřízení věcného
břemene, dotčen obecni pozemek par. č. 860/1

ostatní plocha, ostatni komunikace v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava (kanalizační splašková
přípojka — ul. Jana Zrzavého)
„Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 0112/2021“
Kontrola autoprovozu služebních vozidel městského
obvodu Polanka nad Odrou za rok 2021

0977/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/0030/22

0978/RMOb-POI/1822/85

RMOb/0027/22

0979/RMOb—Pol/1822/85

RMOb/0034/22

“Přehled činnosti na úseku matriky a evidence
obyvatel za rok 2021"

0980/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/0029/22

0981/RMOb—Pol/1822/85

RMOb/0035/22

Výroční zpráva k zákonu o podávání informací dle
zákona č. 106/1999 Sb.
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v
domě č. p. 863 na ul. 1. května

0982/RMOb-Pol/1822/85
0983/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/0037/22
RMOb/0038/22

0984/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/0039/22

Změna OZV čXX/2022 o nočním klidu

Výkup pozemku par. č. 823/1 , v k.ú. Polanka nad
Odrou, za účelem zachování autobusových
zastávek a obratiště BUS, s následným využitím pro
statickou dopravní infrastrukturu

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

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

0985/RMOb-Pol/1822/85

RMOb/OO36/22

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 podobé.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0028/22
Kontrola usnesení z 84. rady městského obvodu
Usneseni čislo: 0971/RMOb-Poll1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 84. rady městského obvodu ze dne 02.02.2022.
RMOb/0026/22
Zařazení nově vybudovaného parkoviště do sítě místních komunikací
vybudovaného v rámci akce s názvem: „Parkoviště u hřbitova“
Usneseni číslo: 0972/RMOb-Pol/1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se zařazením nově vybudovaného parkoviště do sítě místních komunikací v rámci investiční
činnosti SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou s názvem akce: „Parkoviště u hřbitova“
na pozemcích par. č. 745/1, 748, 744/2, 744/1, 788/1 a 747/1, v k. ú. Polanka nad Odrou do
kategorie místních komunikací III. třídy v majetkové správě SMO, městského obvodu Polanka
nad Odrou

2)

ukládá
požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedených staveb do sítě místních komunikací
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0025/22
Věc: Zařazení nově vybudovaných chodníků do sítě místních komunikací
vybudovaných v rámci akce s názvem: „Chodníky 1.května v Polance nad
0drou, Chodnik, 1. část konečná MHD — uI. Nábřežní“

Usneseni čislo: 0973/RMOb-Pol/1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

se zařazením nově vybudovaných chodníků do sítě místních komunikací v rámci investiční
činnosti SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou s názvem akce: „Chodníky 1.května v
Polance nad Odrou, Chodník, 1. část konečná MHD — ul. Nábřežní“ na pozemcích par. č.
3183/1, 3183/4, 1594 a 1595 do kategorie mistnich komunikaci IV. třídy v majetkové správě
SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou

2)

ukládá
požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedených staveb do sítě místních komunikací.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

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

RMOb/0024122
Zařazení nově vybudovaného parkoviště do sítě místních komunikací
vybudovaného v rámci akce s názvem: „Oprava zpevněných ploch u objektu
č.p. 545, Ostrava-Polanka nad Odrou“

Usnesení čislo: 0974/RMOb-PoI/1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

se zařazením nově vybudovaného parkoviště do sítě místních komunikací v rámci investiční
činnosti SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou s názvem akce: „Oprava zpevněných

ploch u objektu č.p. 545, Ostrava-Polanka nad Odrou“ na pozemcích par. č. 194/1 a 198 do
kategorie mistnich komunikaci III. třídy v majetkové správě SMO, městského obvodu Polanka
nad Odrou

2)

ukládá
požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedené stavby do sítě místních komunikací.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/0033/22
Zádost o uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene č.
OVIO7Ie/2022/Ha, č. sml. 8800077179_4NBIP ke stavbě „PREL A, autobusová
zastávka Dolní Polanka, ul. 1.května, přeložka STL plynovodu, číslo stavby:

88000777179“
Usnesení číslo: 0975/RMOb-Poll1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 3185/1, v k. ú.

Polanka nad Odrou. Na straně povinného: Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem ul.
28.října 117, 702 18 Ostravana, strana oprávněného: GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Usti nad Labem, zastoupený na základě plné moci společnosti
GasNet Služby,s.r.o., IČ 27935311, se sidlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a
na straně investora stavby: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu
zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení a právu vstupovat a vjíždět na
uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch oprávněného, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 3770-182/2021 ze dne 10.09.2021. Služebnost se zřizuje na dobu

2)

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1 210 Kč, včetně DPH
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti

3)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

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

RMOb/0031/22
Revokace usnesení č.0956/RMOb-PoI/1822/83 ze dne 19.01.2022, 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 — ul. Jana Zrzavého)
Usnesení číslo: 0976/RMOb-Pol/1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1) revokuje
usnesení rady městského obvodu Polanka nad Odrou č. 0956/RMOb-PoI/1822/83 ze dne
19.01.2022 ve véci Smlouvy o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek par. č.
860/1 ostatni plocha, ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(kanalizační splašková přípojka — i|. Jana Zrzavého)

2)

rozhodla
na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti k části
pozemku par. č. 860/1 ostatni plocha, ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení kanalizační splaškové
přípojky a prévu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a provozování,
ve prospěch oprávněného: MIKEŠ TRUST, svěřenský fond, IČ 081 98 799, svěřenský

správce—Ostrava Svinov, 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
3)

zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 2) tohoto usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/003OI22
„Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-12/2021“
Usnesení číslo: 0977/RMOb-Pol/1822185
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Polanka nad Odrou za období 01-12/2021
ukládá
předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Pavel Bochnia,
starosta

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0027122
Kontrola autoprovozu služebních vozidel městského obvodu Polanka nad
Odrou za rok 2021

Usnesení číslo: 0978IRMOb-Poll1822185
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
předloženou zprávu kontroly autoprovozu služebních vozidel za rok 2021.

RMOb/0034122
“Přehled činnosti na úseku matriky a evidence obyvatel za rok 2021”
Usneseni číslo: 09791RMOb-Pol11822185
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
zprávu o činnosti na úseku matrik a evidence obyvatel za rok 2021.
RMOb/0029122
Výroční zpráva k zákonu o podávání informací dle zákona č. 10611999 Sb.
Usneseni číslo: 09801RMOb-Pol11822185
Rada městského obvodu Polanka
1) se seznámila
s výroční zprávou v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím za rok 2021
2) ukládá
zveřejnit projednanou zprávu v souladu se zákonem.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková
tajemnice UMOb

RMOb10035122
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 863 na ul. 1.
května
Usnesení číslo: 09811RMOb-Pol11822185
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví SMO, svěřených městskému
obvodu Polanka nad Odrou, celkové výměry 148,20 m2 na adrese: 1. května 863, OstravaPolanka nad Odrou, za nájemné ve výši 500,- Kčlm2 rok, na dobu neurčitou, s výpovědní

2)

lhůtou 3 měsíce, za účelem provozování podnikatelské činnosti
ukládá
.
zveřejnit záměr na úřední desce UMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

V souladu s nařízením EU 20161679. 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 čr 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0037/22
Změna OZV čXX/2022 o nočním klidu
Usnesení číslo: 0982/RMOb-PoI/1822/85
Rada městského obvodu Polanka

1)

souhlasí
souhlasí s předloženou aktualizaci č. XX/2022 o nočním klidu dle přílohy č. 2) tohoto
materiálu.

RMOb/OO38/22
Výkup pozemku par. č. 823/1, v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem zachování

autobusových zastávek a obratiště BUS, s následným využitím pro statickou
dopravní infrastrukturu

Usneseni číslo: 0983/RMOb-PoI/1822/85
Rada méstského obvodu Polanka
1) doporučuje
výkup pozemku par. č. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava o výměře 1 275 m2, za účelem zachování autobusových zastávek a obratiště

2)

BUS, s následným využitím pro statickou dopravni infrastrukturu, za dohodnutou kupní cenu
1 000 000 Kč včetně DPH. Náklady s převodem předmětného pozemku uhradí kupující
ukládá
zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/OO39/22

_

_

Souhlas s přijetím daru pro ZS a MS Polanka nad 0drou, příspěvková

organizace
Usnesení čislo: 0984/RMOb-Poll1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s přijetím daru od Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
dle přílohy č. 1) tohoto materiálu

2)

ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.
RMOb/0036/22
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 0985/RMOb-Pol/1822/85
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu.
V souladu s nařízením EU 2016/6753. 0 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 osobn ích údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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NAD ODROU

