Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

95. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 15.06.2022

1077/RMOb-Poll1822/95
1088/RMOb-Poll1822/95

/__
Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souiadu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyuckých osob v souvrslostl 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 udaju,1e dokument zveřejněn v upravené podobě

OSTRAVA!!!
Strana 1/7

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 15.06.2022

Číslo usneseni

Materiál

1077/RMOb-Pol/1822/95
1078/RMOb-Pol/1822/95

RMOb/0144/22
RMOb/0138/22

Název

1080/RMOb-Pol/1822/95

Kontrola usnesení z 94. rady městského obvodu
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci,
vyjádření k existenci inženýrských sítí a vydáni
souhlasu s umístěním části stavby v obecním
pozemku — zpevněný sjezd, vodovodní přípojka,
pozemek par. č. 2703/1 v k. ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava — ul. Jiráskova
RMOb/0139/22 Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o
umístění stavby „Polanka nad Odrou 191, DTS, NN“
RMOb/0140/22 Záměr výpůjčky pozemku par. č. 3607, v k.ú.

1081 /RMOb-Pol/1 822/95

RMOb/0141/22

1079/RMOb-Pol/1822/95

Polanka nad Odrou

Uzavření darovací smlouvy, věcné dary na akci s
názvem

„Dětský

den“,

konanou

11.06.2022

v

Polance nad Odrou
1082/RMOb-Poll1822/95

RMOb/0142/22

Žádost

o

Polanka

předání

nad

Hraničky“

do

stavby

Odrou

městského

„Zaokruhování

majetkové

evidence

obvodu

vodovodu
statutárního

města Ostravy
1083/RMOb-Pol/1822/95

RMOb/0143/22

1084/RMOb-Pol/1822/95

RMOb/0145/22

1085/RMOb-Pol/1822/95

RMOb/0146/22

1086/RMOb-Pol/1822/95
1087/RMOb-Pol/1822/95
1088/RMOb-Pol/1822/95

RMOb/0148/22
RMOb/0149/22
RMOb/O147/22

Návrh

na

zahájení

zadávacího

řízení

ve

věci

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava
chodníku, hřbitov Polanka |. etapa
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství

Mimořádná odměna řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0144/22
Kontrola usnesení z 94. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 1077/RMOb-Pol/1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 94. rady městského obvodu ze dne 1.6.2022.
BMOb/0138I22
Zádost o stanovisko k projektové dokumentaci, vyjádření k existenci
inženýrských sítí a vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim
pozemku — zpevněný sjezd, vodovodní přípojka, pozemek par. č. 2703/1 v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava — ul. Jiráskova
Usneseni číslo: 1078/RMOb-Poll1822/95

Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala

žádost pana Miloše Sopucha, IČ 703 15 841, se sídlem Nádražní 622, 742 66 Štramberk,
ktei' na základě ilné moci zastuiule _
_ o souhlas s připojením na pozemek par. č. 2703/1 ostatní plocha, ostatní

2)

komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ul. Jiráskova v rámci stavby
“Novostavba rodinného domu na parcele č. 2701/3 v k. ú. Polanka nad Odrou“
souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 2701/3 zahrada, v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK — ul. Jiráskova na par. č. 2703/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 pism. b)
zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel pan

Miloš Sopuch, IČ 703 15 841, se sídlem Nádražní 622, 742 66 Štramberk, který na základě

plné moci zastupuje—
— za předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevne
3)

překážky vyšší než 0,7 m
souhlasi
s umístěním částí vodovodní přípojky a zpevněného sjezdu pro napojení budoucího rodinného
domu na pozemku par. č. 2701/3 do obecního pozemku par. č. 2703/1, vše v k. ú. Polanka
nad Odrou, žadatel pan Miloš Sopuch, IČ 703 15 841, se sídlem Nádražní 622, 742 66
Štramberk, který na základě plné moci zastupuje

Illllllii

ill

i

il'l

i'“'||

ill

.

_ a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

4)

5)

Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o
povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
souhlasí
s dokumentaci pro vydání společného povolení ke stavbě s názvem “ Novostavba rodinného
domu na parcele č. 2701/3 v k. ú. Polanka nad Odrou“
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2703/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 0

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyZlckých osob v souwslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. a zákonem (: 110/2019, o zpracování osobních údajů. 1e dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

uzavření smlouvy o umisténi části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 3) tohoto
usnesení

6)

7)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 5) tohoto
usneseni
ukládá
sdělit stanovisko žadateli
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/O139l22
Zádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene —
služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 191, DTS, NN“

Usnesení číslo: 1079/RMOb-Poll1 822195
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s umístěním podzemního kabelového vedení NNk a přípojkových pilířů a zařízení na pozemku
par. č. 192/1 zahrada, 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. 76/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 4335 ostatní
plocha, ostatní komunikace, 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
2)

rozhodla
na straně vlastnika pozemku par. č. 76/1 a par. č. 4335, 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

3)

4)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto
usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Mířijovská,

referent majetku
RMOb/014OI22
Záměr výpůjčky pozemku par. č. 3607, v k.ú. Polanka nad Odrou
Usneseni číslo: 1080/RMOb-Poll1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

na straně půjčítele o záměru výpůjčky pozemku par. č. 3607 ovocný sad, o výměře 6 047 m2,
v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění senného krmiva na zimu pro lesní zvěř
obhospodařovanou Mysliveckým spolkem Poodří

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0141/22
Uzavření darovací smlouvy, věcné dary na akci s názvem „Dětský den“,
konanou 11.06.2022 v Polance nad Odrou

Usnesení číslo: 1081/RMOb-PoI/1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla

o přijetí věcného daru ve výši 15 376 Kč od společnosti RAPPA, s.r.o., IČ 155 02 236, se
sídlem Za Humny 1082/1b, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, na kulturní akci s názvem
„Dětský den“ v Polance nad Odrou
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu darovací smlouvy dle bodu
1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/0142/22
Zádost o předání stavby městského obvodu Polanka nad Odrou
„Zaokruhováni vodovodu Hraničky“ do majetkové evidence statutárního
města Ostravy
Usnesení číslo: 1082/RMOb-PoI/1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s převodem stavby „Zaokruhováni vodovodu Hraničky“ v Polance nad Odrou, ve výši účetní
hodnoty 597 034 Kč, do majetkové evidence statutárního města Ostravy
2) ukládá
zajistit převod stavby do majetkové evidence statutárního města Ostravy dle předávacího
protokolu

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0143/22
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem Oprava chodníku, hřbitov Polanka I. etapa
Usneseni číslo: 1083/RMOb-Pol/1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)
3)

stavby s názvem „Oprava chodniku, hřbitov Polanka I. etapa“ v rozsahu předloženého návrhu
jmenuje
pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
stanovuje
termín pro otevírání obálek na 29. 06. 2022 v 9.00 hodin

4)

ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu.

Vyřizuje:
5)

Iveta Matulová,
referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
zplnomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o
námitkách

RMOb/O145/22
Návrh obecně závazné vyhlášky o mistnim poplatku za užívání veřejného
prostranstvi

Usneseni číslo: 1084/RMOb-Poll1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1)

se seznámila

s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky města Ostravy o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
2)

nesouhlasí

se změnou obecně závazné vyhlášky města Ostravy o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v tomto bodě: (1) CI.7 odst. 6 pism. a) se zrušuje. Dosavadní pismena b), c),

3)

d) se méni na pismena a), b), c)
pověřuje
starostu městského obvodu k podpisu vyjádření dle přílohy č. 3) tohoto materiálu.
Vyřizuje: Ing. Lucie Válková
referent životního prostředí a dopravy

RMObIO146/22

,

-

Mimořádná odměna řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková
organizace
Usnesení číslo: 1085/RMOb-Pol/1822195
Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

schvaluje
mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace dle
návrhu tohoto materiálu
ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

V souladu s nařízením EU 2016/6759, 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/0148/22
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Usnesení čislo: 1086/RMOb-Pol/1822/95
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č.8/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

2)

předloženého návrhu
ukládá
provést rozpočtové opatření č.8/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2022.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financi, vnitřních věcí, školství a kultury
RMOb/0149/22
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Usneseni číslo: 1087/RMOb-Poll1822/95
Rada městského obvodu Polanka

1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle
předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 9/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2022.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financi, vnitřních věcí , školství a kultury
RMOb/0147/22
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení čislo: 1088/RMOb-Pol/1822/95

Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatnich radnich 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 zrušeni
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

