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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 15.04.2020

Číslo usnesení

0452/RMOb-POl/1822/38

0453/RMOb-POI/1822/38

0454/RMOb-Pol/1822/38

0455/RMOb-Pol/1822/38

0456/RMOb-Pol/1 822/38

0457/RMOb-Pol/1822/38

0458/RMOb-Pol/1822/38

0459/RMOb-Pol/1822/38

O460/RMOb—Pol/1822/38

0461 /RMOb-Pol/1 822/38

0462/RMOb—Pol/1822/38

0463/RMOb-Pol/1822/38

Materiál

RMOb/0105/20

RMOb/0099/20

RMOb/0100/20

RMOb/O101/20

RMOb/0102/20

RMOb/0081/20

RMOb/0103/20

RMOb/0104/20

RMOb/0106/20

RMOb/0107/20

RMOb/0109/20

RMOb/01 08/20

Název

Kontrola usnesení z 37. rady městského obvodu

Smlouva o zřízení VB, dotčeny obecní pozemky

par. č. 39/1 a 2443, přípojka NNk (křižovatka ul.

Jaromíra Šamala x ul. Heleny Salichové)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebností a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 787/1 — NNk

přípojka pro pozemky par. č. 3981, 3982, 3980 a

4440 (ul. Hraničky)

Smlouva o zřízení VB, dotčen obecní pozemek par.

č. 915/15, přípojka NNk (ul. Hraničky, el. přípojka

m

Pronájem pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2,

žadatel: Povodí Odry, státní podnik

Změna stavby s názvem „Architektonický a

projektový ateliér, ul. Hraničky 1146/2, Polanka nad

Odrou“ před dokončením

Činnost odboru stavebního a životního prostředí,

oddělení životního prostředí a silničního

hospodářství za rok 2019

Smlouva o právu provést stavbu, kanalizační

iříio'lka do iozemku par. č. 860/2 — žadatel:

Kontrola autoprovozu rok 2019 a vyřazení

nepotřebného majetku — prodej vozidla Škoda Fabia

Návrh na uzavření dodatku č. 19/2020 ke smlouvě o

výpůjčce a vzájemné spolupráci

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném

provozování děl - OSA

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0105/20

Kontrola usnesení z 37. rady městského obvodu

Usneseni číslo: 0452/RMOb-PoI/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 37. rady městského obvodu ze dne 1.4.20120.

RMOb/0099l20

Smlouva o zřízení VB, dotčeny obecní pozemky par. č. 39/1 a 2443, přípojka NNk (křižovatka

ul. Jaromíra Samala x uI. Heleny Salichové)

Usnesení číslo: 0453/RMOb-Poll1822/38

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

na strané povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k

částem pozemků par. č. 2443 a 39/1, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu

zřízení, umístění a provozování zařizení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení

NN 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. 3447-634/2019 ze dne 03.12.2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 21.780,- Kč, včetně DPH.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0100/20

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 787/1 — NNk přípojka pro pozemky par. č. 3981, 3982,

3980 a 4440 (ul. Hraničky)

Usnesení čislo: 0454/RMOb-Poll1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 3980, 4440, NNv, NNk“

zpracovanou Ing. Kryštofem Tomášem označenou datem 02/2020 pro územní rozhodnutí.

2) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro budouci rodinné domy na pozemcích

par. č. 3982, 3981, 3980 a 4440, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného

břemene: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV—Podmokly, do obecního

pozemku par. č. 787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, 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.

3) rozhodla

na straně Vlastníka pozemku par. č. 787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 2) tohoto usnesení.



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

4) zplňomocňuje

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

usneseni

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0101I20

Smlouva o zřízení VB dotčen obecní pozemek par. č. 915/15, přípojka NNk (ul. Hraničky, el.

přípojka_

Usnesení čislo: 0455/RMOb-Pol/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k

části pozemku par. č. 915/15, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v prévu zřízení,

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 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. 3434-576/2019 ze dne 13.12.2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.808,- Kč, včetně DPH.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0102/20

Pronájem pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2, žadatel: Povodí Odry, státní podnik

Usnesení číslo: 0456/RMOb-PoI/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) ruší

usnesení č. 0387/RMOb-Pol/1822/32 ze dne 05.02.2020

2) rozhodla

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, nájemce: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem: Varenská 3101/49, 702 00

Ostrava — Moravská Ostrava.

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/OO81/20

Změna stavby s názvem „Architektonický a projektový ateliér, ul. Hraničky 1146/2, Polanka

nad Odrou“ před dokončením

Usneseni číslo: 0457/RMOb-Poll1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

se změnou stavby s názvem „Architektonický a projektový ateliér, ul. Hraničky 1146/2,

Polanka nad Odrou“ na stavbu s názvem „Bytový dům, ul. Hraničky 1146/2, Polanka nad

Odrou“ a to před dokončením stavby.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

F_(MObIO103/20

Cinnost odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí a silničního

hospodářství za rok 2019

Usnesení číslo: 0458/RMOb-Pol/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí a

silničního hospodářství za rok 2019.

RMOb/0104120

Smlouva o irávu irovést stavbu, kanalizační přípojka do pozemku par. č. 860/2 — žadatel:

Usneseni číslo: 0459/RMOb-PoI/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s umístěním části kanalizační přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu na pozemku

par. č. 934, v k.ú. Polanka nad Odrou do obecního ozemku ar. č. 860/2 v k. ú. Polanka

nad Odrou, žadatel:*
nad Odrou a se stupem do tohoto pozemku za účelem realizace

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/O106/20

Kontrola autoprovozu rok 2019 a vyřazení nepotřebného majetku - prodej

vozidla Skoda Fabia

Usnesení číslo: 0460/RMOb-Pol/1822l38

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

předloženou zprávu kontroly autoprovozu služebních vozidel za rok 2019



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) souhlasí „

po splnění všech náležitostí s vyřazením nepotřebného majetku vozidla Skoda Fabia Combi,

RZ 2T2 4874, VIN: TMBJC46YO43984688, a jeho prodej formou veřejné výzvy.

RMOb/0107120

Návrh na uzavření dodatku č. 19/2020 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

Usnesení číslo: 0461/RMOb-Pol/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

dodatek č. 19/2020 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spoluprácí uzavřený mezi ČR -

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a SMO - městským obvodem Polanka nad

Odrou

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 19/2020 ke smlouvě o výpujčce a vzájemné

spolupráci.

RMOb/O109/20

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl - OSA

Usnesení číslo: 0462/RMOb—Poll1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl dle přílohy č. 2) tohoto

materiálu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle přílohy č. 2) tohoto materiálu.

RMOb/O108/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0463/RMOb—Pol/1822/38

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.


