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V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souwslostí se zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem (: 110/2019 o zpracování osobních údaju, 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: 10.03.2021

Číslo usnesení

0738/RMOb-POI/1822/64

0739/RMOb-P0l/1822/64

0740/RMOb-Pol/1822/64

0741/RMOb-Pol/1822/64

O742/RMOb-Pol/1822/64

0743/RMOb-Pol/1822/64

0744/RMOb-Pol/1822/64

0745/RMOb-Pol/1822/64

O746/RMOb-Pol/1822/64

O747/RMOb-Pol/1822/64

0748/RMOb-Pol/1822/64

0749/RMOb-Pol/1822/64

Materiál

RMOb/0061/21

RMOb/0056/21

RMOb/OO57/21

RMOb/0058/21

RMOb/0059/21

RMOb/0060/21

RMOb/0063/21

RMOb/0050/21

RMOb/0064/21

RMOb/OO65/21

RMOb/0066/21

RMOb/0062/21

Název

Kontrola usnesení z 64. rady městského obvodu

Záměr pronájmu reklamních ploch jednotlivým

zájemcům ve venkovní vitríně na pozemku par. č.

749

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby do pozemků par. č. 787/1 a 911/1 —

NNk přípojka pro pozemek par. č. 3069/35, (ul.

Hraničky)

Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách

dodávky elektřiny, dodavatel: ČEZ Prodej, a.s.

Dohoda o převodu některých práv a povinností ze

správního rozhodnutí

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti -

bytový dům č.p. 1/2a na ul. 1. května

Zpráva o činnosti za rok 2020 referenta majetku

Úplatné nabytí pozemků par. č. 204/2, 204/3, 204/4,

205/1, 205/2, 205/3 a 203 včetně víceúčelové

stavby č.p. 863

Žádost o schválení přijetí úvěru na nákup

nemovitostí včetně její rekonstrukce a nákladů s tím

souvisejících

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu

Polanka nad Odrou Centru sociálních služeb

Hrabyně — příspěvková organizace

Návrh na uzavření kupní smlouvy — pořízení a

instalace elektronické úřední desky

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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0061121

Kontrola usnesení z 64. rady městského obvodu

Usneseni číslo: 0738/RMOb-Pol/1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 63. rady městského obvodu ze dne 24.02.2021.

RMOb/0056I21

Záměr pronájmu reklamních ploch jednotlivým zájemcům ve venkovní vitrině na pozemku

par. č. 749

Usnesení číslo: 0739/RMOb-Poll1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu reklamních ploch jednotlivým zájemcům ve venkovní vitrině na pozemku

par. č. 749, k. ú. Polanka nad Odrou, na ul. A. Letenské, před místním hřbitovem. Nájemní

smlouvy budou s jednotlivými zájemci uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní

lhůtou

2) ukládá

vyvěsit záměr pronájmu na úřední desku městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0057/21

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

o umístění stavby do pozemků par. č. 787/1 a 911/1 — NNk přípojka pro pozemek par. č.

3069/35, (ul. Hraničky)

Usnesení číslo: 0740/RMOb-Pol/1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s dokumentací s názvem stavby „Polanka nad Odrou 3069/35, NNk“ zpracovanou Pavlem

Přichystalem označenou datem 01/2021 za účelem získání územního souhlasu

2) souhlasí

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

par č. 3069/35, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný zvěcného břemene: ČEZ

Distribuce a. s, se sídlem Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, do obecních pozemků par. č

787/1 a 911/1, 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 - služebností inženýrské sítě

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 787/1 a 911/1, 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

V souladu s nařízením EU 2016/6793, o ochraně fyzických osob v souvisiosti 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

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0058/21 -

Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, dodavatel: CEZ

Prodej, a.s.

Usneseni číslo: 0741IRMOb-PoI/1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se společností ČEZ

Prodej, a.s., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, na odběrné místo,

adresa: 1. května 545, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, byt č. 5A

2) zplnomocňuje

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

usneseni

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0059/21

Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnuti

Usnesení čislo: 0742/RMOb-PoI/1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dohody o převodu některých práv a povinnosti ze správního rozhodnutí č.

6/2019/8, nabyvatel: společnost CETIN, a.s., IČ 04084063, se sídlem: Českomoravská

2510/19, 190 00 Praha - Libeň

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody dle bodu č. 1) tohoto

usnesení

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0060121

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti - bytový dům č.p. 112a na ul. 1. května

Usnesení číslo: 0743/RMOb-Pol/1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k

nemovitostí, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

2) ukládá

předložit k projednání ZMOb Polanky nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0063/21

Zpráva o činnosti za rok 2020 referenta majetku

Usneseni čislo: 0744/RMOb-Pol/1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti referenta majetku za rok 2020.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0050/21

Uplatné nabytí pozemků par. č. 204/2, 204/3, 204/4, 205/1, 205/2, 205/3 a 203 včetně

víceúčelové stavby č.p. 863

Usnesení číslo: 0745/RMOb-Poll1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

úplatně nabytí pozemků par. č. 204/2 výměry 508 m2, ostatní plocha, zeleň, par. č. 204/3

výměry 450 m2, ostatní plocha, ostatni komunikace, par. č. 204/4 výměry 189 m2, ostatní

plocha, manipulační plocha, par. č. 205/1 výměry 1166 m2, ostatní plocha, sportoviště a

rekreační plocha, par. č. 205/2 výměry 201 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, par. č.

205/3 výměry 163 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, par. č. 203 výměry 563 m2,

zastavěná plocha a nádvoří a výkup víceúčelové stavby č.p. 863 stojící na pozemku par. č.

203, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem rozšíření bytového fondu, zajištění zdravotní

péče a provozování ostatní činností v rámci živnosti. Náklady s převodem předmětných

pozemků a stavby uhradi kupujici na základě schváleného úvěru

'vVI

předložit na nejblrzsr zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

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

BMOb/0064l21

Zádost o schválení přijetí úvěru na nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce

a nákladů s tím souvisejících

Usnesení číslo: 0746/RMOb—Poll1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

3)

projednala

podmínky pro přijetí úvěru za účelem nákupu nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s

tím souvisejících ve výši 30 mil. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit specifikaci úvěru:

Účel úvěru: Nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s tím

souvisejících

Celkový objem úvěru: 30 mil. Kč

Délka úvěru: 15 let

Čerpání úvěru: postupně

čerpání v roce : 2021 23 mil. Kč

Čerpání v roce : 2022 7 mil. Kč

Počátek splácení úvěru: 2021

Frekvence splácení jistiny: čtvrletně k ultimu čtvrletí

Frekvence splácení úroků: čtvrletně k ultimu čtvrletí

Typ úrokové sazby: pevná

Forma splácení: oddělené splacení úroků a jistiny

V roce: 2021: 300 tis. Kč k 31.12.2021

V roce 2022 1,7 mil. Kč

V roce 2023 - 2036 2 mil. Kč

Možnost předčasného splácení : ano

Možnost mimořádných splátek: ano

Zajištění úvěru: bez zajištění

Možnost nedočerpání úvěru: ano

Závazková provize: ne

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou požádat tatutární město Ostrava o

schválení přijetí úvěru pro MOb Polanka nad Odrou ve výši 30 mil. Kč za účelem nákupu

nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s tím spojených

ukládá

starostovi MOb Polanka nad Odrou předložit žádost o schválení přijetí úvěru na nejbližším

zasedání ZMOb Polanka 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 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/0065121

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou Centru sociálních

služeb Hrabyně - příspěvková organizace

Usneseni čislo: 0747/RMOb-Poll1822/64

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

neposkytnout dotaci Centru sociálních služeb Hrabyně, IČ: 70630551, se sidlem: Hrabyně

202, 747 67 Hrabyně a to na podporu a zkvalitnění života osob se zdravotním postižením.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMObI0066/21

Návrh na uzavření kupní smlouvy — pořízení a instalace elektronické úřední

desky

Usnesení číslo: 0748/RMOb-Poll1822l64

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření kupní smlouvy se společností Digi Day Czech sro. se sídlem 28. října 3388/111,

702 00 Ostrava, IČ: 0678362, kdy předmětem smlouvy je pořízení, instalace a zprovoznění

elektronické úřední desky, za cenu 142.400 Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMObI0062/21

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usneseni číslo: 0749IRMOb-Poll1822I64

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.
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