
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu
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Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvrslostí 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!!!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 23.03.2022

Číslo usnesení Materiál Název

1006/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0067/22 Kontrola usnesení z 88. rady městského obvodu

1007/RMOb-PoI/1822/89 RMOb/0060/22 Rozpočtové opatření č. 2/2022

1008/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0061/22 Pronájem v 1 .NP budovy č. p. 863, místnosti 105-

110, ul. 1. května v Polance nad Odrou (žadatelz

AMADO s.r.o.)

1009/RMOb—Pol/1822/89 RMOb/OO63/22 Žádost o uzavření Smlouvy o budouci smlouvé pro

stavbu Polanka nad Odrou 1523/7, přípojka NNk a

žádost o vyjádření — ul. Odbočná

1010/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0064/22 Ukončení smlouvy o dílo

1011/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0066/22 Zpráva o činnosti 2 úseku sociální práce a

přestupků

1012/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0070/22 Zpráva o činnosti na úseku dopravy a životního

prostředí

1013/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/OO68/22 Névrh nové obecné závazné vyhlášky statutárního

města Ostravy o zákazu konzumace alkoholu na

veřejném prostranství

1014/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0069/22 Dohoda o narovnání týkající se pozemku par. č.

823/1, v k.ú. Polanka nad Odrou

1015/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/0073/22 Žádost o souhlas se stavbou „Chodník a

autobusové zastávky Svinov, Janová na ul.

Ostravská“

1016/RMOb-PoI/1822/89 RMOb/0062/22 Pronájem v 1.NP budovy č. p. 863, místností 1 - 13,

ul. 1. května v Polance nad Odrou (žadatelz

SOMlBED s.r.o.)

1017/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/OO74/22 Jmenování redakční rady

1018/RMOb-Pol/1822/89 RMOb/OO72/22 Informace 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/0067/22

Kontrola usnesení z 88. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 1006/RMOb-Pol/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 88. rady městského obvodu ze dne 9.3.2022.

RMOb/0060/22

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Usnesení číslo: 1007/RMOb-Pol/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 2/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2022

Vyřizuje: lng. Laura Fráňová,

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0061l22

Pronájem v 1.NP budovy č. p. 863, mistnosti 105-110, ul. 1. května v Polance

nad Odrou (žadatel: AMADO s.r.o.)

Usnesení číslo: 1008/RMOb-Poll1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu na straně pronajímatele místnosti č. 105—110, o celkové výměře 31,05 m2 v 1. NP

ve stavbě občanského vybavení č. p. 883, ul. 1. května, 725 25 Ostravě — Polance nad Odrou,

v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem provozování reklamní činnosti, na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok, nájemce: AMADO s.r.o., IČ

258 52 337, se sídlem Vítkovická 3079/12, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, zastoupená

Ing. Ivo Jasinským, jednatelem

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1)

tohoto usneseni.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

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

BMOb/0063/22

Zádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě pro stavbu Polanka nad Odrou

1523/7, přípojka NNk a žádost o vyjádření — ul. Odbočná

Usnesení číslo: 1009/RMOb-PoI/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro zahradu na pozemku 1523/7, v k. ú.

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

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín lV-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/0064/22

Ukončení smlouvy o dilo

Usneseni číslo: 1010/RMOb-Pol/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

ukončit dohodou smlouvu se společností ROTN spol. s r.o., IČO: 45194726,

jednatel lng. KAMIL MACH, MBA.

RMOb/0066/22

Zpráva o činnosti z úseku sociální práce a přestupků

Usnesení číslo: 1011/RMOb-Poll1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti 2 úseku sociální práce a přestupků za rok 2021.

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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0070/22

Zpráva o činnosti na úseku dopravy a životního prostředí

Usneseni číslo: 1012/RMOb-PoI/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti na úseku dopravy a životního prostředí za rok 2021.

RMOb/0068/22

Návrh nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o zákazu

konzumace alkoholu na veřejném prostranství

Usnesení číslo: 1013/RMOb-PoI/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1 ) projednala

žádost magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věci k projednání návrhu nové obecně

závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o zákazu konzumace alkoholu na veřejném

prostranství

2) souhlasí

s úpravou návrhu nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o zákazu

konzumace alkoholu na veřejném prostranství, v části týkající se pozemků městského obvodu

Polanky nad Odrou dle přílohy č.1 tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit stanovisko magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0069/22

Dohoda o narovnání týkající se pozemku par. č. 823/1, v k.ú. Polanka nad

Odrou

Usneseni číslo: 1014/RMOb-PoI/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání s pobočným spolkem Orel Jednota Ostrava — Polanka, IČ

654 68 830, se sídlem 1. května 517/89, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou a s úhradou

závazku ve výši 48 341 Kč na účet pobočného spolku Orel jednota Ostrava — Polanka do

31.05.2022, a v případě nabytí pozemku par. č. 823/1 městským obvodem Polanka nad

Odrou, poměrnou část nájemného za rok 2022 k datu zápisu v katastru nemovitostí,

splatné do 10. dne od jeho zápisu

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o narovnání dle bodu 1)

tohoto usnesení.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

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 95l46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

BMOb/0073/22

Zédost o souhlas se stavbou „Chodník a autobusové zastávky Svinov, Janová

na ul. Ostravská“

Usnesení číslo: 1015/RMOb-PoI/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

projektovou dokumentaci s názvem stavby „Chodník a autobusové zastávky Svinov, Janová

na ul. Ostravská“, jenž vypracoval Ing. Jan Ludvík, označenou datem 12/2021, objednatel:

SMC-městský obvod Svinov

2) souhlasí

s předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby — DUR+DSP+DPS s

názvem stavby „Chodník a autobusové zastávky Svinov, Janová na ul. Ostravská““, zhotovitel

projektové dokumentace: Ing. Jan Kotulič, IČ 06826971, se sídlem Osvoboditelů 1215/9, 742

21 Kopřivnice. Stavbou bude dotčen obecní pozemek par. č. 2608/3, v k. ú. Polanka nad

Odrou

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0062/22

Pronájem v 1.NP budovy č. p. 863, místností 1 - 13, ul. 1. května v Polance nad

Odrou (žadatelz SOMIBED s.r.o.)

Usnesení číslo: 1016/RMOb-Pol/1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu na straně pronajímatele místnosti č. 1 - 13, o celkové výměře 148,2 m2 v 1. NP ve

stavbě občanského vybavení č. p. 863, ul. 1. května, 725 25 Ostravě — Polance nad Odrou, v

k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem provozování lékárny, na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok, nájemce: SOMIBED s.r.o., IČ 278 00

202, se sidlem Boleslavova 299/3, 709 00 Olomouc — Lazce, zastoupené PharmDr. Lenkou

Sobkovou, jednatelkou

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1)

tohoto usnesení.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

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/0074122

Jmenování redakční rady

Usnesení číslo: 1017/RMOb-Poll1822/89

Rada městského obvodu Polanka

1) ruší

redakční radu ve složení: Zdeňka Svobodová, Mgr. Jarmila Stillerová, Jan Rádish, Stanislav

Výtisk

2) zřizuje

redakční radu od 24.03.2022 ve složení: Pavel Bochnia, Pavel Galla, Mgr. Emil Morav a Mgr.

Jarmila Urbánková

3) ukládá

tajemnici ÚMOb sdělit usnesení rady městského obvodu členům redakční rady v souladu s

bodem 1) a 2) tohoto usnesení.

RMOb/0072/22

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 1018/RMOb-Poll1822l89

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu.

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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