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Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislostl 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. je 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 čísel ze dne: 17.03.2020

Číslo usnesení Materiál Název

O427/RMOb—Pol/1822/35 RMOb/0079/20 Kontrola usnesení z 34. rady městského obvodu

O428/RMOb—Pol/1822/35 RMOb/OO73/20 Pronájem části nebytových prostor (část střechy)

na objektu č. p. 592 — ul. 1. května

0429/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/0074/20 Pronájem reklamních loch ve venkovni vitriné na

par. č. 749 - žadatel:—
0430/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/0075/20 Žádost o souhlas se stavbou pro územní

rozhodnutí akce „Cyklotrasa A, | Stará Bělá —

Polanka nad Odrou“

O431/RMOb-PoI/1822/35 RMOb/0076/20 Žádost o souhlas se změnou stavby s názvem

„Rekonstrukce vodovodu Přemyšov — Poruba, část

Přemyšov, změna 21“

0432/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/0078/20 Žádost o uložení plynovodní přípoWo

pozemku par. č. 634/2 — žadatel:

0433/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/OO77/2O Záměr pronajmout část pozemku par. č. 62/2,

výměry 155 m2, žadatel: Povodí Odry, státní

podnik

O434/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/0080/20 Zápis o výsledku dílčího přezkoumávání

hospodaření

0435/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/0082/20 Návrh na uzavření smlouvy příkazní ve věci

zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP, pro

stavbu Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka

nad Odrou

0436/RMOb-Pol/1822/35 RMOb/0083/20 Uzavření mateřské školy v Polance nad Odrou s

účinnosti dnem 18.3.2020

O437/RMOb—Pol/1822/35 RMOb/0084/20 Opatření městského obvodu v rámci zabránění

šíření koronaviru

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/0079/20

Kontrola usnesení z 34. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0427/RMOb-Pol/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 34. rady městského obvodu ze dne 4.3.2020.

RMOb/0073/20 I

Pronájem části nebytových prostor (část střechy) na objektu č. p. 592 — ul. 1. kvétna I

Usneseni číslo: 0428/RMOb-Pol/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu na straně pronajimatele nebytových prostor (části střechy) na objektu č.p. 592 na

ul. 1. května, v Ostravě — Polance nad Odrou, za účelem umístění technického zařízení pro

radiový odečet měřidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši

6.700,— Kč/rok s připočtením daně z přidané hodnoty, nájemce: Ostravské vodárny a kanalizace

a.s., se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava — Moravská Ostrava.

2) zplňomocňuje

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

usnesení

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0074/20

Pronájem reklamních ploch ve venkovní vitrině na par. č. 749 — žadatel:_

Usnesení číslo: 0429/RMOb-Poll1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu reklamní plochy ve venkovní vitríně na pozemku ar. č. 749 k. ú. Polanka nad

Odrou, na ul. A. Letenské, řed místním hřbitovem, žadatel_

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s

tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 800,- Kč/rok plus DPH.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podepsání nájemní smlouvy dle bodu 1)

tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0075l20

Žádost o souhlas se stavbou pro územní rozhodnutí akce „Cyklotrasa A, I Stará Bělá —

Polanka nad Odrou“

Usnesení číslo: 0430/RMOb-PoI/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se stavbou k dokumentaci pro územní rozhodnutí s názvem akce „Cyklistická trasa A, | Stará

Bělá — Polanka nad Odrou“, stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 452/5 a 452/6, vše

v k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel: HaskoningDHV Republic, spol. s r.o., se sídlem: Sokolovská

100/94, 186 00 Praha 8.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0076/20

Žádost o souhlas se změnou stavby s názvem „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov —

Poruba, část Přemyšov, změna Z1“

Usneseni čislo: 0431/RMOb-Pol/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se změnou stavby s názvem „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov — Poruba, část Přemyšov,

změna Z1“, týkající se pozemků par. č. 3197/70 a 4365, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel:

Rechtik-PROJEKT, se sídlem: Hornopolní 12, 702 00 Ostrava.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

-)

RMOb/0078120

“uložení plynovodní přípojky do obecního pozemku par. č. 634/2 — žadatel:-

Usnesení číslo: 0432/RMOb-Pol/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části plynovodní přípojky pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku

par. č. 634/4, v k.ú. ' " '

_ase stupem 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.

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 osobnich údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 634/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizi stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení.

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smluv dle bodu č. 2) tohoto usnesení.

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMObIOO77l20

Záměr pronajmout část pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2, žadatel: Povodí Odry, státní

podnik

Usnesení čislo: 0433/RMOb-Poll1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) ruší

usnesení č. 0368/RMOb-PoI/1822/30 ze dne 15.01.2020.

2) rozhodla

o záměru na straně pronajímatele o pronájmu pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2, orná půda,

za účelem vjezdu vozidel na staveniště stavby s názvem „Protipovodňová opatření na vodním

toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou 5578“, na dobu určitou s 30 denní výpovědní

lhůtou, za nájemné ve výši 83,- Kč/m2/rok.

3) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0080/20

Zápis o výsledku dílčího přezkoumávání hospodaření

Usnesení číslo: 0434/RMOb-Poll1822l35

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

zápis o výsledku dílčího přezkoumávání hospodaření za období 1.1.2019 do 31.12.2019.

2) ukládá

tajemníci seznámit dotčené zaměstnance s doporučeními danými tímto zápisem.

RMOb/0082120

Návrh na uzavření smlouvy přikazní ve věci zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP, pro

stavbu Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0435/RMOb-PoI/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy přikazní na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP, pro stavbu “Polní

cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka nad Odrou", s Ing. Milanem Sauerem, se sídlem

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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Staroveská 79/106, 72400 Ostrava - Proskovice, IČ: 07935323, za cenu 118.000,00 Kč bez

DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení.

RMOb/0083120

Uzavření mateřské školy v Polance nad Odrou s účinnosti dnem 18.3.2020

Usnesení číslo: 0436/RMOb-Pol/1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu ředitele Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace v Polance nad Odrou

pana RNDr. Patrika Molitora ze dne 17.3.2020 o stavu nízké docházky dětí do tohoto zařízení

(přítomno 1 dítě z celkového počtu 139 dětí) v návaznosti na mimořádná opatření vlády CR, dle

předloženého materiálu

2) rozhodla

o uzavření mateřské školy v Polance nad Odrou s účinnosti dnem 18.3.2020 dle bodu 1) tohoto

usnesení a o součinnosti v případě neprodleného otevření této organizace v souladu s

usnesením vlády ČR č. 89/2020 ze dne 15.3.2020

(nezbytná péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní

policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušných

ozbrojených sil atd.).

RMOb/0084/20

Opatření městského obvodu v rámci zabránění šíření koronaviru

Usnesení číslo: 0437IRMOb-Poll1822/35

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních ve věci přijatých opatření v rámci zabránění šíření

nákazy koronavirem.

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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