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Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyztckých osob v souwslostl se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

smérmce 95/46/ES. a zákonem CV 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 15.01.2020

Číslo usnesení Materiál Název

0363/RMOb-Poll1822/30 RMOb/0017/20 Kontrola usnesení z 29. rady městského obvodu.

0364/RMOb-Poll1822/30 RMOb/0007/20 Zařazení nově vybudovaných komunikací do sítě

místních komunikací vybudované v rámci akce s

názvem: „Technická infrastruktura sídelního útvaru

osada Janová, k.ú. Polanka nad Odrou“

0365/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0008/20 Zařazení nově vybudovaného chodníku do sítě

místních komunikací vybudovaných v rámci akce s

názvem: „Místní komunikace a chodník Za

Podjezdem, Polanka nad Odrou, I. etapa“

0366/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0009/20 Pozemek ar. č. 1736/1 — věcné břemeno NNk

(CEZ -_

0367/RMOb—Poll1822/30 RMOb/0010/20 Pozemky par. č. 3316, 3317, 3318 a 4287 —

smlouva o zřízení služebností, oprávněný: Česká

telekomunikační infrastruktura a.s.

O368/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0011/20 Záměr pronajmout část pozemku par. č. 62/2,

výměry 155 m2, Povodí Odry, státní podnik

0369/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/OO12/20 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk

přípojka pro pozemek par. č. 1635/1, (ul. 1. května)

O370/RMOb-Pol/1822/3O RMOb/0013/20 Smlouva o právu provést stavbu — kanalizační

přípojkaWupar. č. 1324/1 —

žadatel:

0371/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/OO15/20 Petice občanů

O372/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/OO19/20 Souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou

0373/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0020/20 Organizační struktura ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou

0374/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0016/2O navýšení nájmů o míru inflace v roce 2019

0375/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0021/20 Darovací smlouvy, finanční a věcně dary na akci s

názvem „Obecní ples Polanka“ konanou 17.01.2020

0376/RMOb-Poll1822/30 RMOb/0023/20 Navýšení platového tarifu řediteli ZŠ a MŠ Polanka

nad Odrou v souladu s nařízením vlády

O377/RMOb-Pol/1822/30 RMOb/0018/20 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0017I20

Kontrola usneseni z 29. rady méstského obvodu

Usneseni číslo: 0363/RMOb-PoI/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 29. rady městského obvodu ze dne 30.12.2019.

RMOb/0007/20

Zařazení nově vybudovaných komunikací do sítě místních komunikací

vybudované v rámci akce s názvem: „Technická infrastruktura sídelního

útvaru osada Janová, k.ú. Polanka nad Odrou“

Usnesení čislo: 0364IRMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se zařazením nově vybudovaných komunikací do sítě místních komunikací v rámci investiční

činnosti SMO — městského obvodu Polanka nad Odrou, s názvem akce: „Technická

infrastruktura sídelního útvaru osada Janová, k.ú. Polanka nad Odrou“ na pozemcích par. č.

2886/1, 2886/3, 2886/12, 2886/28 a 2887/1, do kategorie mistnich komunikaci III. třídy v

majetkové správě SMO, Městského obvodu Polanka nad Odrou.

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedené stavby do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0008I20

Zařazení nově vybudovaného chodníku do sítě místních komunikací

vybudovaných v rámci akce s názvem: „Místní komunikace a chodnik Za

Podjezdem, Polanka nad Odrou, I. etapa“

Usnesení číslo: 0365IRMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se zařazením nově vybudovaného chodniku do sítě místních komunikací v rámci investiční

činnosti SMO — méstského obvodu Polanka nad Odrou. s názvem akce: „Místní komunikace a

chodnik Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, |. etapa“ na pozemku par. č. 2183 do kategorie

místních komunikací IV. třídy v majetkové správě SMO, Městského obvodu Polanka nad

Odrou.

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedených staveb do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6379, 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/0009l20 _

Pozemek par. č. 1736/1 - věcné břemeno NNk (CEZ_

Usnesení číslo: 0366/RMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

části pozemku par. č. 1736/1, 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 lV—Podmokly, v rozsahu

dle geometrického plánu č. 3432-15/2019 ze dne 10.09.2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.082,— Kč, včetně DPH.

2) zplňomocňuje

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

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/OO10/20

Pozemky par. č. 3316, 3317, 3318 a 4287 — smlouva o zřízení služebnosti,

oprávněný: Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.

Usnesení číslo: 0367/RMOb—Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně vlastníka o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemků par. č.

3316, 3317, 3318 a 4287, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu umístění a

provozování komunikačního vedení, ve prospěch společnosti Česka telekomunikační

infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha - Žižkov, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3443-261/2019 ze dne 12.11.2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 4772,24 Kč, včetně DPH.

2) zplňomocňuje

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

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0011/20

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

státní podnik

Usnesení číslo: 0368/RMOb-Poll1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) 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

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

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

výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 90,-Kč/m2/rok.

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0012/20

Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení věcného břemene —

služebnosti a dohoda o umístění stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk

přípojka pro pozemek par. č. 1635/1, (ul. 1. května)

Usnesení číslo: 0369/RMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 1634, příp. NNk”

zpracovanou Pavlem Přichystalem označenou datem 06/2019 za účelem získání územního

souhlasu.

2) nesouhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro stávající rodinný dům na pozemku

par. č. 1634, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická

874/8, Děčín lV-Podmokly, zastoupený na základě plné moci společností Ing. Martin

Barteček, se sídlem Kostíkovo náměstí 639, 738 O1 Frýdek-Místek.

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0013/20

Smlouva o právu provést stavbu — kanalizační přípojka do obecního pozemku

par. č. 1324/1 — žadatel: Manželé Menšíkovi

Usnesení číslo: 0370/RMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části kanalizační přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu
v

  

  

na
  

 

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.

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.

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1324/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochraně fyzických osob v souvrslosti 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

3) zplňomocňuje

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

usneseni

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0015/20

Petice občanů

Usneseni číslo: 0371IRMOb-Poll1822l30

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

petici občanů částí Polanka nad Odrou „o řešení dopravního značení v lokalitě U Rybníčku

tak, jak je navrhuje dopravní inspektorát města Ostravy včetně vybudování výhybny na spojce

ul. Janovská a U Rybníčku, čímž by se značně odlehčilo obyvatelům bydlících ve východní

části ulice U Rybníčku. Pozemek pro výhybnu je ve vlastnictví obce“.

2) souhlasi

se zněním odpovědi dle přílohy č. 5) tohoto materiálu.

Vyřizuje: Jaroslava Lokajová

Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

RMOb/OO19/20 _ „

Souhlas s přijetím finančního daru pro ZS a MS Polanka nad Odrou

Usneseni čislo: 0372/RMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím sponzorského daru ve výši 3 855 Kč od společností Photodienst Brno,. spol. s.r.o.,

Cejl 105, 602 00 Brno, IČ: 449 64 404.

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

RMOb/0020/20 _ „

Organizační struktura ZS a MS Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0373/RMOb-Poll1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

předloženou organizační strukturu ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace s

účinností od 1.1.2020.

V souladu s nařízením EU 2016/6759. 0 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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POLANKA
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Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0016/20

navýšení nájmů o míru inflace v roce 2019

Usnesení číslo: 0374/RMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele s účinností od 01.01.2020 o navýšení nájemného pro rok 2020 za

bytové prostory, nebytové prostory a pozemky, o inflaci v roce 2019 ve výši 2,8 %, vydanou

Českým statistickým úřadem.

2) ukládá

uvědomit písemně jednotlivé nájemce o jednostranném zvýšení nájemného dle bodu 1) tohoto

usneseni

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0021/20

Darovací smlouvy, finanční a věcně dary na akci s názvem „Obecní ples

Polanka“ konanou 17.01.2020

Usnesení číslo: 0375/RMOb-Pol/1822/30

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od společnosti VAE THERM spol. s ro, se sídlem:

Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 619 73 815 na kulturní akci s názvem

“Obecní ples" v Polance nad Odrou.

2) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od společnosti Style Floor Products, s.r.o., se

sídlem: Oblouková 1300/9a, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, IČ 285 77 761, na kulturní

akci s názvem “Obecní ples" v Polance nad Odrou.

3) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 5.000,— Kč od společnosti MAKOS a.s., se sídlem: Sirotčí

1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice , IČ: 258 52 071, na kulturní akci s názvem "Obecní ples" v

Polance nad Odrou.

4) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od společnosti KASCH — interiér s.r.o., se sídlem:

Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, IČ: 268 31 724, na kulturní

akci s názvem "Obecní ples" v Polance nad Odrou.

5) rozhodla

o přijetí věcného daru ve výši 2.496,23 Kč od společnosti RAPPA, s. r. o., se sídlem: Za

Humny 1082/1, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, IČ: 155 02 236, na kulturní akci s

názvem „Obecní ples" v Polance nad Odrou.

6) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od společnosti TRIMEX REALITY, a.s., se sídlem:

28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 268 24 019, na kulturní akci s

názvem „Obecní ples“ v Polance nad Odrou.

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 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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

7) rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč od společnosti FREKOMOS, s.r.o., se sídlem:

Železničního vojska 1381, 757 O1 Valašské Meziříčí, IČ: 619 42 618, na kulturní akci s

názvem „Obecní ples" v Polance nad Odrou.

8) rozhodla

o přijetí věcného daru ve výši 8.800,- Kč od společnosti MORYS s.r.o., se sídlem: Korejská

894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz, IČ: 428 64 771, na kulturní akci s názvem „Obecní ples“ v

Polance nad Odrou.

9) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu darovacích smluv dle bodu 1), 2),

3), 4), 5). 6), 7) a 8) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0023/20 „ _

Navýšení platového tarifu řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou v souladu s

nařízením vlády

Usnesení čislo: 0376/RMOb-Poll1822l30

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, se sídlem H.

Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 a

pozdějších předpisů

2) schvaluje

zvýšit řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou příplatek za vedení dle přílohy č. 2 tohoto

materiálu

3) ukládá

tajemnici ÚMOb Polanka nad Odrou předat platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace.

RMOb/0018/20

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v méstském obvodu

Usneseni číslo: 0377/RMOb-Pol/1822/30

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 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.

OSTRAVA!!!

POLANKA
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