Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

40. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 29.04.2020

0466/RMOb-Pol/1822l40
O474/RMOb-Pol/1822l40

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochrané fyzických osob v souvislosti 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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 29.04.2020

Číslo usnesení

Materiál

Název

O466/RMOb-PoI/1822/40

RMOb/0115/20

0467/RMOb-Pol/1822/40

RMOb/0112/20

Kontrola usneseni z 38. a 39. (mimořádné) rady
městského obvodu
Zádost o zasazení dřevin na pozemek par. č. 4403

0468/RMOb-Pol/1822/40

RMOb/O113/20

O469/RMOb-Pol/1822l40

RMOb/O114/20 Zédonou parkovacích

0470/RMOb-Pol/1822/40

RMOb/0116/20

stání
Oznámení o získání finančních prostředků - ZŠ a

0471/RMOb-Pol/ 1822/40

RMOb/0118/20

Souhlas s umístěním stavby domovní ČOV na

— žadatelé: _
Bezúplatné nabytí pozemku par. č. 3062/1 včetně
komunikace a odvodnění, darující:_

MŠ Polanka nad Odrou
pozemku par. č. 2665/45, který sousedí s obecním

ozemkem ar. č. 2665/42 žadatel:—
0472/RMOb-PoI/1822/40

RMOb/0120/20

Souhlas s umístěním stavby „oplocení“ na

ozemku ar. č. 1771/1 ve vlastnictv0473/RMOb—PoI/1822/40

RMOb/O121/20

Žádost o změnu termínu akce s názvem „26.
ročník mezinárodního turnaje mládeže v házené
Polanka CUP 2020“ — žadatel: SK Házená Polanka
nad Odrou, z.s.

0474/RMOb-Pol/1822/4O

RMOb/0117/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679. o 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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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0115/20
Kontrola usnesení z 38. a 39. (mimořádné) rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0466/RMOb-Pol/1822/40
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 38. a 39_(mimořádné) rady městského obvodu.

RMOb/0112/20

Žádost o zasazení dřevin na pozemek par. č. 4403 — žadatelé: _
Usnesení číslo: 0467IRMOb-Pol/1822/40
Rada městského obvodu Polanka

1)

nesouhlasí
s v'sadbou dřevin na

2)

ozemek ar. č. 4403 v k.ú. P I n

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0113/20
'
Bezúilatné nabytí pozemku par. č. 3062/1, včetně komunikace a odvodnění, darující:- |

Usnesení číslo: 0468/RMOb-PoI/1822/40
Rada městského obvodu Polanka

1)

doporučuje
žadateli odstranit nedostatky na pozemní komunikaci, nacházející se na pozemku par. č.
3062/1 a po odstranění nedostatků znovu iředložit na RMOb Polanka nad Odrou, žadatel:

2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

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

RMOb/0114/20
Žádost o souhlas s výstavbou dvou parkovacích stání —_

Usnesení číslo: 0469/RMOb-PoI/1822/40
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
na základě zápisů zjednání o nevybudování parkovacích stání městským obvodem Polanka
nad Odrou na pozemcích par. č. 2149 a 2150/1, vše v k.ú. Polanka nad Odrou.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 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

2)

doporučuje
žadateli zadat projektovou dokumentaci, která řeší stání dle požadavků městského obvodu
Polanka nad Odrou a následně jí předložit ke schválení. Po vybudování parkovacích stání

3)

bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva s nájemným 75 Kč/m2/rok
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0116/20
_
„
Oznámení o získání finančních prostředků - ZS a MS Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 0470IRMOb-Pol/1822/40

Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informaci ředitele školy ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, se sídlem H.
Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou o získání finančních prostředků z rozpočtu SMO a

Nadačního příspěvku nadace ČEZ.

RMOb/0118/20

_

Souhlas s umístěním stavby domovní COV na pozemku par. č. 2665/45, který sousedí s
obecním pozemkem par. č. 2665/42 (žadatek
Usnesení čislo: 0471/RMOb-Poll1822/40

Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s navrhovaným záměrem stavby domovní čistírny odpadních vod a vsaku pro odvedení
odpadních splaškových vod z rozestavěného rodinného domu na pozemku par. č. 2665/45, v
k. ú. Polanka nad Odrou, žadatelé:

Výše
uvedený pozemek sousedí s pozemkem par. č. 2665/42, v k. ú. Polanka nad Odrou, kde
vlastníkem pozemku je obec. Souhlas bude doložen k žádosti o územní souhlas a ohlášení
stavby dle stavebního zákona

2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
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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Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
RMOb/0120/20

Souhlas s umístěním stavby „oplocení“ na pozemku par. č. 1771/1 ve vlastnictví _

Usneseni čislo: 0472/RMOb—Poll1822/40
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s oplocením pozemku par. č. 1771/1 dle situace, která je přílohou č. 1) tohoto materiálu.
Oplocení bude realizována na soukromém pozemku par. č. 1771/1. Žadatel:

2)

_
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, PhD.,

referent majetku
BMOb/0121/20
Zádost o změnu termínu akce s názvem „26. ročník mezinárodního turnaje mládeže v
házené Polanka CUP 2020“ — žadatel: SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.
Usnesení číslo: 0473/RMOb—Poll1822/40

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

na straně poskytovatele o změně termínu konání akce s názvem „26. ročník mezinárodního
turnaje mládeže v házené Polanka CUP 2020", nově se uskuteční do konce roku 2020,
příjemce: SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., se sídlem: Molákova 701/1, 725 25 Ostrava —
Polanka nad Odrou
2)

rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě evid. č. 800028/2020/Kur. dle předloženého
návrhu ve smyslu odst. 1) tohoto usnesení

3)

zplňomocňuje
starostu SMO - městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě dle bodu 2) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0117120
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0474IRMOb-PoI/1822/40
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 20161679, 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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