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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzmkých osob v souwslostl se zpracováním osobních údajů 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 čisel ze dne: 01.06.2022

Číslo usnesení

1062/RMOb-POI/1822/94

1063/RMOb-Pol/1822/94

1064/RMOb-Pol/1822/94

1065/RMOb-Pol/1822/94

1066/RMOb-Poll1822/94

1067/RMOb-Pol/1822/94

1068/RMOb-Poll1822/94

1069/RMOb-Poll1822/94

1070/RMOb-Pol/1822/94

1071/RMOb-PoI/1822/94

1072/RMOb-Pol/1 822/94

1073/RMOb-Pol/1822/94

1074/RMOb-Pol/1822/94

Materiál

RMOb/O134/22

RMOb/O122/22

RMOb/O123/22

RMOb/0124/22

RMOb/0126/22

RMOb/0127/22

RMOb/O128/22

RMOb/O130/22

RMOb/0131/22

RMOb/0132/22

RMOb/O133/22

RMOb/O129/22

RMOb/0135/22

Název

Kontrola usnesení z 93. rady městského obvodu

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby „Polanka nad Odrou 1630, NN“

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby „Polanka nad Odrou 2845/3, NN“

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umisténi stavby „Polanka nad Odrou 3069/35,

NNk"

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umisténi stavby „Polanka nad Odrou, Osvobození,

p. č. 2879/3, NN“

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti a dohoda o

umístění stavby „Ostrava, Polanka nad Odrou, p. č.

2845/2, kNN“ - |V-12-8022367

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti a dohoda o

umístění stavby „Polanka nad Odrou 2960/2, NNk“

a žádost o vyjádření

Záměr prodeje části pozemku ar. č. 1324/1, o

výměře 100 m2 — žadatel:_

Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví

Statutárního města Ostrava

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě

č. 706-59335-14 o pojištění majetku a

odpovédnosti podnikatelů

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce střešního pláště č.p. 476 (TDS a

BOZP)“

Schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Polanka

nad Odrou za rok 2021

Plán jednání RMOb a ZMOb na obdobi červenec -

září 2022

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

1075/RMOb-Pol/1822/94 RMOb/O137/22 Návrh na uzavření smlouvy se společností 020

Ostrava s.r.o., jejímž předmětem je reklama a

propagace v rámci akcezPolanka Cup 2022 a

Dětský den

1076/RMOb—Pol/1822/94 RMOb/O136/22 Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 0 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/0134122

Kontrola usnesení z 93. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 1062/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 93. rady městského obvodu ze dne 19.05.2022.

BMOb/0122/22

Zédost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene —

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 1630, NN“

Usneseni čislo: 1063/RMOb-Poll1822/94

Rada méstského obvodu Polanka

1) souhlasi

s umístěním části nadzemního vedení kabelové přípojky NN na pozemku 1630 ostatni plocha,

jiná plocha, 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. 3184/9, 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. 3184/9, 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

BMOb/0123/22

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

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 2845/3, NN“

Usneseni čislo: 1064/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části zemního vedení NN na pozemku 2845/3 orná půda, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce as., se sídlem

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 2839/1, 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

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

2)

3)

4)

rozhodla

na strané vlastnika pozemku par. č. 2839/1, 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

zplnomocňuje

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

usnesení

ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0124I22

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

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 3069/35, NNk“

Usnesení číslo: 1065/RMOb-Poll1822l94

Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

3)

4)

souhlasi

s umístěním části zemního vedení NN na pozemku 3069/35 orná půda, 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. 787/1ostatni plocha, ostatní

komunikace a par. č. 911/1 ostatní plocha, jiná plocha, vše 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

rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 787/1 a par. č. 911/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umisténi stavby,

dle předlohy ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

zplnomocňuje

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

usnesení

ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 20181679, 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

BMOb/0126/22

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

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou, Osvobození, p.

č. 2879/3, NN“

Usnesení číslo: 1066/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemního vedení NN na pozemku par. č. 2879/3 zahrada, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný z vécného břemene: ČEZ Distribuce a.s., se

sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 2573/14, 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 vlastnika pozemku par. č. 2873/14, 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

BMOb/0127122

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

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Ostrava, Polanka nad Odrou, p. č.

2845/2, kNN“ - lV-12-8022367

Usneseni číslo: 1067/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemního vedení NN 0,4 kV na pozemku 2845/1 orná půda, v k. ú.

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

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecniho pozemku par. č. 2848/1

ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 2852/1 ostatní plocha, ostatni komunikace, vše v

k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a se vstupem do těchto pozemků za účelem realizace

za předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného

břemene-služebnosti inženýrské sítě

2) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 2848/1 a par. č. 2852/1, vše 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

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!!!

POLANKA

Strana 6/10 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

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/0128122

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 2960/2, NNk“ a

žádost o vyjádření

Usnesení číslo: 1068/RMOb-Poll1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

3)

4)

5)

souhlasí

s umístěním části podzemního vedení NN na pozemku 2960/2 trvalý trávní porost, 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. 4288 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

souhlasí

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

2960/2, NNk", v k. ú. Polanka nad Odrou

rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 4288, 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

zplnomocňuje

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

usnesení

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 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/0130I22

Záměr irode'le části iozemku iar. č. 1324/1, o výměře 100 m2 — žadatel:_

Usnesení číslo: 1069/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje obecního pozemku par. č. 1324/1, ostatní plocha,

ostatní komunikace, o výměře 100 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem sloučení

pozemků par. č, 1336 a 1324/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, za cenu dle cenové mapy SMO

pro rok 2022 a to 2 000 Kč/m2

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/0131l22

Zádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostrava

Usnesení číslo: 1070/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádost—

=ohledně výkupu pozemku par. č. 3320 trvalý trávní

porost, o celkové výměře 495 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) nedoporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje obecního pozemku par. č. 3320, trvalý trávní porost,

o celkové výměře 495 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

3) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0132/22

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-59335-14 o pojištění

majetku a odpovědnosti podnikatelů

Usnesení čislo: 1071/RMOb-Poll1822194

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s návrhem Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č, 706-59335-14 o pojištění majetku a

odpovědnosti podnikatelů a s roční platbou pojistného ve výši 205 090 Kč

V souladu s nařízením EU 2016/6753. o ochraně fyznckých osob v souvnslosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

smernice 95/46/ES a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Dodatku č. 2 dle bodu 1) tohoto

usnesení

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/01 33/22

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky s názvem „Rekonstrukce střešního pláště č.p. 476 (TDS a BOZP)“

Usneseni číslo: 1072/RMOb-PoI/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, 0 pořadí nabídek, o výběru

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476 (TDS a BOZP)“, se společností JS Property, a.s., se

sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 278 14 742, za cenu 166.000,00 Kč

bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

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

RMOb/0129I22 . „

Schválení účetní závěrky PO ZS a MS Polanka nad Odrou za rok 2021

Usneseni číslo: 1073/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Polanka nad Odrou

zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2021 za účetní období 01.01.2021 — 31 ,12.2021

2) souhlasi

s převodem výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola

Polanka nad Odrou za rok 2021 v celkové výši 302 398,65 Kč, kdy 35 000,- Kč bude

převedeno do fondu odměn a 267 398,65 Kč do rezervního fondu

3) ukládá

seznámit vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

s výše uvedeným usnesením.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

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!!!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0135/22

Plán jednání RMOb a ZMOb na obdobi červenec - září 2022

Usnesení číslo: 1074/RMOb-Pol/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

plán činnosti RMOb a ZMOb Polanka nad Odrou na obdobi červenec - září 2022 dle přílohy

č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0137/22

Návrh na uzavření smlouvy se společností OZO Ostrava s.r.o., jejímž

předmětem je reklama a propagace v rámci akce: Polanka Cup 2022 a Dětský

den

Usnesení číslo: 1075/RMOb-PoI/1822/94

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy se společnosti 020 Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, se sídlem Frýdecká

680/444, 719 00 Ostrava, jejímž předmětem je reklama a propagace v rámci akce Polanka

Cup 2022 a Dětský den, za úplatu ve výši 3.782 Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zajistit úkony k plnění smlouvy.

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

RMOb/0136/22

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení čislo: 1076/RMOb-Poll1822/94

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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