Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

37. schůze rady městského obvodu

nc

'm‘

konané dne 01.04.2020

O440/RMOb-Poll1822l37
0451/RMOb-Pol/1822/37

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/67? o ochraně fyzických osob v souwslostl se zpracováním osobních údaju a o volném
pohybu těchto údaju a o zrušení
smérnlce
95/46/ES, a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju, Je dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 01.04.2020

Číslo usnesení

Materiál

Název

0440/RMOb-POI/1822/37

RMOb/0091/20

Kontrola usnesení z 35. a 36. rady městského
obvodu

0441/RMOb-Pol/1822/37

RMOb/0085/20

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku
par. č. 1104/1 o rávněn': ČEZ Distribuce, a.s., el.

přípojka pro W
O442/RMOb-PoI/1822/37

RMOb/0086/20

Směna části pozemku par. č. 2183 ve vlastnictví
SMO — městského obvodu Polanka nad íirou za
část ozemku par. č. 2071 ve vlastnict

O443/RMOb-Pol/1822/37

RMOb/0087/20

* s finančním vyrovnáním
Odejmutí věci - lesních pozemků par. č. 3894/2,
3121/22 a 3121/23 ze svěření městského obvodu

Polanka nad Odrou do majetku Statutárního města
0444/RMOb-PoI/1822/37

RMOb/0090/20

Ostravy
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, vodovodní

a kanalizační přípojka do obecních ozemků par. č.

3185/6 a 3185/4 — žadatel: *
0445/RMOb-Pol/1822/37

RMOb/0092/20

O446/RMOb-Pol/1822/37

RMOb/0093/20 Žádost o převod finanční částky z rezervniho fondu

0447/RMOb-PoI/1822/37

RMOb/0095/20

Smlouva o právu provést stavbu — vodovodní a
kanalizační přípojka do obecního pozemku par. č.
3814/9 — žadatel: Pamukale s.r.o.
do fondu investic
Souhlas s provedením stavby s názvem „Kanalizace

v Polance nad Odrou SO 01-03, SO 03
Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1
Kanalizační řad — DSO 03.1.5 Přeložka kabelu ČD -

O448/RMOb-Pol/1822/37

O449/RMOb-Pol/1822/37
O450/RMOb-Pol/1822/37
0451 /RMOb-Po|/1 822/37

Telematika“
Dohoda o ukončení nájmu nemovitosti, pozemku
par. č. 823/1 — Budoucnost, spotřební družstvo v
Ostravě
RMOb/0096/20 Rozpočtové opatření 5/2020
RMOb/0098/20 Projednání podání občana
RMOb/0094/20 Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu

RM Ob/0097/20

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

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0091/20
Kontrola usnesení z 35 a 36 rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0440/RMOb-Poll1822/37
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 35. a 36. rady městského obvodu.

RMOb/0085/20
_
Smlouva o zřízení věcného břemene na ozemku par. č. 1104/1, oprávněný: CEZ Distribuce,

en. přípojka pro _
Usnesení čislo: 0441/RMOb-PoI/1822/37
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla
na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k
části pozemku par. č. 1104/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk a
právu vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízení, umístění a provozování, ve
prospěch oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu

dle geometrického plánu č. 3403-580/2018 ze dne 24.11.2019. Služebnost se zřizuje na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 15.246,- Kč, včetně DPH
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0086/20
Směna části pozemku par. č. 2183 ve vlastnictví SMO — méstského obvodu Polanka nad
Odrou za část pozemku par. č. 2071 ve vlastnictv_s finančním vyrovnáním
Usnesení čislo: 0442/RMOb-Pol/1822/37
Rada městského obvodu Polanka

1)
2)

ruší
své usnesení č. 0353/RMOb-Pol/1822/28 ze dne 11.12.2019
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Polanky nad Odrou směnu části pozemku par. č. 2183,
ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3471-14/2020 označeného jako
pozemek par. č. 2183/2, výměry 12 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za část pozemku par. č.
2071, trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 3471-14/2020 označeného jako

ozemek ar. č. 2071/2 v'mě

20 m2

'

'

'ctví _

vše v k.ú. Polanka nad
rou, s inancním vyrovnáním ve výši 500 Kč/m2 za účelem majetkoprávního vypořádání
pozemků pod místní komunikací III.třídy ve vlastnictví SMO — městského obvodu Polanka nad
Odrou.

V souladu s nařízením EU 2016/6753. o ochraně fyzrckých 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

3)

ukládá
postoupit k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou dle bodu 2)
tohoto usnesení.

RMOb/0087/20
Odejmutí věci - lesních pozemků par. č. 3894/2, 3121/22 a 3121/23 ze svěření městského
obvodu Polanka nad Odrou do majetku Statutárního města Ostravy

Usnesení číslo: 0443/RMOb-Pol/1822/37
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s odejmutím věci - pozemků par. č. 3121/22,
3121/23 a 3894/2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, ve výši účetní hodnoty 42 825 Kč ze svěření

2)

městského obvodu Polanka nad Odrou do majetku Statutárního města Ostrava
ukládá
.vvr

Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0090/20
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, vodovodni a kanalizační přípojka do obecních
pozemků par. č. 3185/6 a 3185/4 — žadatel:
Usnesení číslo: 0444IRMOb-Poll1822/37
Rada městského obvodu Polanka

1)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemcích par. č. 796/2 a 796/1, v k.ú.
Polanka nad Odrou k MK Vl. třídy - ul. 1. května na pozemku par. č. 3185/6 dle § 10 odst. 4
pism. b) zékona o ozemnich komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění ozdě'ších ředpisú,

žadatel: H za
2)

předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky
vyšší než 0,7 m
souhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu, vstupu, vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení
budoucího rodinného domu na pozemcích par. č. 795, 796/1 a 796/2 do obecních

ozemků

ar. č. 3185/6 a 3185/4 vše k. ú. Polanka nad Odrou, investor: —
3)

_, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem
realizace
rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 3185/6 a 3185/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření
4)

smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto

usnesení

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souwslosti 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!!!
Strana 4/7

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0092/20
Smlouva o právu provést stavbu — vodovodni a kanalizační přípojka do obecního pozemku
par. č. 3814/9 — žadatel: Pamukale s.r.o.
Usnesení čislo: 0445/RMOb-Pol/1822/37
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s umístěním částí vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení stávajícího objektu na
pozemku par. č. 1194/3 do obecního pozemku par. č. 3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou,
investor: společnost PAMUKALE s.r.o., se sídlem: Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava —
2)

Poruba, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

3)

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto
usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

BMOb/0093/20
Zádost o převod finanční částky z rezervniho fondu do fondu investic
Usneseni číslo: 0446/RMOb—Pol/1822/37
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s převodem finanční částky dle přílohy č. 1) tohoto materiálu z rezervního fondu Základní
školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace do fondu investic
RMOb/0095/20
Souhlas s provedenim stavby s názvem „Kanalizace v Polance nad Odrou SO 01-03, SO 03
Odkanalizování území podél ul. K Pile, 80 03.1 Kanalizační řad — DSO 03.1.5 Přeložka
kabelu CD —Te|ematika“
Usneseni číslo: 0447/RMOb-Pol/1822/37
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s katastrálním situačním výkresem s názvem stavby „Kanalizace v Polance nad Odrou, SO
01-03, SO 03 Odkanalizování územi podél ul. K Pile, SO 03.1 Kanalizační řad, DSO 03.1.5
V souladu s nařízením EU 2016/6759, 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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přeložka kabelu ČD — Telematika“, označen datem 07/2018, vypracovaný: Ing. Čestmírem

2)

Krkoškou. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 524/3 a 526/2, vše v k.ú. Polanka
nad Odrou
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0097/20
Dohoda o ukončení nájmu nemovitosti, pozemku par. č. 823/1 — Budoucnost, spotřební
družstvo v Ostravé
Usneseni číslo: 0448/RMOb-Pol/1822l37
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

2)

o uzavření dohody o skončení nájmu smlouvy evid. č. S 115/2009/Král. ze dne 21.07.2020
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o skončení nájmu dle bodu
1) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0096/20
Rozpočtové opatření 5/2020
Usneseni číslo: 0449/RMOb-Pol/1822l37
Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje

rozpočtové opatření č. 05/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2020 dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 05/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2020
Vyřizuje:

Petra Mamulová,

referent matriky a financi
RMOb/0098/20
Projednání podání občana
Usnesení číslo: 0450/RMOb-Pol/1822/37
Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

bere n
žádost

'
e věci sdělení informací dle předložené přílohy č. 1) tohoto

materiálu
souhlasí

s návrhem odpovědí dle přílohy č. 2) tohoto materiálu.
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 95l46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

OSTRAVA! !!
POLANKA
Strana 6/7

NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0094I20
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 0451/RMOb-Poll1822/37
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatních 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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