
Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

97. schůze rady městského obvodu

konané dne 20.07.2022

1101/RMOb-Pol/1822/97O< m‘

1109/RMOb-Poll1822/97

  
 

 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyznckých osob v souvuslostl se zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto adam a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a za’konem Č 110/2019, o zpracova’ni osobnich udatu 1e dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 20.07.2022

Číslo usnesení Materiál Název

1101/RMOb-Pol/1822/97 RMOb/O168/22 Kontrola usnesení z 96. rady městského obvodu

1102/RMOb-Pol/1822/97 RMOb/O164/22 Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby „Polanka nad Odrou 2392, příp.

NNk“ a žádost o vyjádření

1103/RMOb-PoI/1822/97 RMOb/O165/22 Výpůjčka pozemku par. č. 3607, v k.ú. Polanka nad

Odrou, vypůjčitel

1104/RMOb-Pol/1822/97 RMOb/O166/22 Výkup pozemku par. č. 1475/3 ostatni plocha,

ostatni komunikace, v k.ú. Polanka nad Odrou, za

účelem zachování šířky uličního prostoru, jehož

pozemek přiléhá těsně ke komunikaci

1105/RMOb—PoI/1822/97 RMOb/0170/22 Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku par. č. 1525 ostatní plocha,

ostatni komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava, ul. Sjednocení

1106/RMOb-PoI/1822/97 RMOb/O171/22 Plnéni příjmů a čerpání výdajů za období 01-

06/2022

1107/RMOb—Pol/1822/97 RMOb/O172/22 Rozpočtové opatření č. 13/2022

1108/RMOb-Pol/1822/97 RMOb/O173/22 Rozpočtové opatření č. 14/2022

1109/RMOb-Pol/1822/97 RMOb/O169/22 Informace starosty a ostatnich radních o dění v

městském obvodu

Materiály, které byly staženy :

Materiál Název

RMOb/O167/22 Žádost o souhlas s umístěním stavby „Novostavba

— bytový dům Ostrava — Polanka nad Odrou“

V souladu s nařízením EU 2016/6753, o ochraně fyzrckých osob v souvrslostr 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 údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0168/22

Kontrola usneseni z 96. rady městského obvodu

Usneseni čislo: 1101IRMOb-Poll1822l97

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usneseni z 96. rady městského obvodu ze dne 29.6.2022.

BMOb/0164/22

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

služebnosti a dohoda o umístění stavby „Polanka nad Odrou 2392, příp. NNk“

a žádost o vyjádření

Usnesení číslo: 1102IRMOb-PoI/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemního vedení NN na pozemku 2392 zahrada, v k. ú. Polanka nad

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

Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 2388 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

2) souhlasí

s dokumentací pro vydání územního souhlasu ke stavbě s názvem “ Polanka n. Odrou, 2392,

příp. NNk“, v k. ú. Polanka nad Odrou

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2388, 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

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/O165/22

Výpůjčka pozemku par. č. 3607, v k.ú. Polanka nad Odrou, vypůjčitel: _

Usnesení číslo: 1103/RMOb-Pol/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pújčitele o výpůjčce 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

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně tyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

obhospodařovanou Mysliveckým spolkem Poodří, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní

lhůtou a o uzavření smlouvy o výpůjčce

2) zplnomocňuje

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

usnesení

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/O166/22

Výkup pozemku par. č. 1475/3 ostatní plocha, ostatni komunikace, v k.ú.

Polanka nad Odrou, za účelem zachování šířky uličního prostoru, jehož

pozemek přiléhá těsně ke komunikaci

Usneseni číslo: 1104/RMOb-PoI/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

výkup pozemku par. č. 1475/3 ostatni plocha, ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava o výměře 193 m2, za účelem zachování šířky uličního prostoru, jelikož se na

pozemku nachází travnatý pás přiléhající těsně ke komunikaci, za dohodnutou kupní cenu

96 500 Kč včetně DPH. Náklady s převodem předmětného pozemku uhradí kupující

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

BMOb/O170/22

Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku par.

č. 1525 ostatní plocha, ostatni komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava, ul. Sjednocení

Usnesení číslo: 1105/RMOb-PoI/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost pana—o
souhlas s připojením na pozemek par. č. 1525 ostatní plocha, ostatni komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 1534 zastavěná plocha

a nádvoří, součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 627, rod. dům. v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 1525 ostatní plocha, ostatni komunikace, v

a předpokladu, že do rozhledového

trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevně překážky vyšší než 0,7 rn

k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 písm. b zákona o ozemních

komunikacích č. 13/1997 Sb.| ve znéni iozdě'lších iředpisú, žadatel

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

směrnice 95/46/ES„ a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě

OSTRAVA ! ! !
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

3) souhlasi

s umístěním části zpevněněho sjezdu na pozemku par. č. 1534 zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 627, rod. dům, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava do obecního pozemku par. č. 1525 ostatní Iocha ostatní komunikace v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, Žadatel—

— a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

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

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1525 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

5) zplnomocňuje

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

usnesení

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0171/22

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-06/2022

Usnesení číslo: 1106/RMOb-Pol/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu

Polanka nad Odrou za období 01-06/2022

2) ukládá

předložit materiál na jednání ZMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Pavel Bochnia

starosta MOb

RMOb/0172l22

Rozpočtové opatření č. 13/2022

Usnesení číslo: 1107/RMOb-Pol/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 13/2022 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 13/2022 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, Školství a kultury

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju 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/0173/22

Rozpočtové opatření č. 14/2022

Usnesení číslo: 1108/RMOb-PoI/1822/97

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 14/2022 statutárního města Ostravy MOb Polanka nad Odrou v

rozpočtu MOb pro rok 2022

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 14/2022 v rozpočtu MOb Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová,

referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0169I22

lnformace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 1109/RMOb-Pol/1822/97

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 fyzrckých osob v SOUVIS|OSÍI se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

směrníce 95/46/ES a zákonem (: 110/2019 o zpracování osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě

QSTRAVA ! !!
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