Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

46. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 22.07.2020

0532/RMOb-PoI/1822/46
0542/RMOb-Poll1822/46

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

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 údaju, 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: 22.07.2020

Číslo usnesení

Materiál

0532/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O184/20

Název
Kontrola usneseni z44. a 45. (mimořádné) rady
městského obvodu

0533/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O179/2O Vypořádání pozemků v rámci stavby dálnice D47,

prodávající: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace

0534/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O180/2O Výkup pozemků za účelem rozšíření MK ul.
Příměstská a výstavby chodníku v rámci investiční
akce s názvem „Rozšíření MK Příměstská + chodník“

O535/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O181/2O

0536/RMOb-Poll1822/46

RMOb/0182/20

Smlouva o právu provést stavbu - vjezd dotčen
obecní pozemek par. č. 2388 —- žadatel:—

_
Smlouva o

právu

provést stavbu — vjezd,

do

obecního pozemku par. č. 1781/5 — žadatel: _
_
0537/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O183/20

O538/RMOb-PoI/1822/46

RMOb/0186/20

O539/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O187/20

Zédost o stanovisko se změnou připojení k MK, ul. U

Studánky — žadatel: _
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
stavbu s názvem "Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3"

Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení

k distribuční

soustavě se

společností ČEZ Distribuce, a.s.,

O540/RMOb-Pol/1822/46

RMOb/O175/20 Wii smlouvy, nájemce: _

0541/RMOb-Pol/ 1822/46

RMOb/O188/20

Námitky ke změně stavby s názvem “Architektonický

a projektový ateliér, ulice Hraničky 1146/2 Polanka
O542/RMOb-PoI/1822/46

RMOb/0185/20

nad Odrou"
Informace starosty a ostatnich radních o dění v

méstském 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!!!
Strana 2/7

POLANKA
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0184120
Kontrola usnesení z 44. a 45. (mimořádné) rady městského obvodu
Usneseni číslo: 0532/RMOb-Poll1822l46
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 44. a 45. (mimořádné) rady městského obvodu.
RMOb/0179/20
_
.
Vypořádání pozemků v rámci stavby dálnice D47, prodávající: Reditelství silnic a dálnic CR,
státní příspěvková organizace
Usnesení čislo: 0533/RMOb—Poll1822/46
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
výkup pozemků par. č. 3197/20, orná půda, výměry 226 m2, par. č. 3197/24, ostatní plocha,
jiná plocha, výměry 102 m2, par. č. 3197/26, ostatní plocha, zeleň, výměry 3 m2, par. č.
3197/37, ostatní plocha, zeleň, výměry 164 m2, par. č. 3197/38, ostatní plocha, zeleň, výměry
93 m2, par. č. 3197/54, ostatní plocha, zeleň, výměry 53 m2 a par. č. 3197/78, ostatní plocha,
ostatni komunikace, výměry 1642 m2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci dálnice D 47, prodávající: Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 —
Nusle

2)

3)

ukládá
starostovi městského obvodu Polanka nad Odrou požádat statutární město Ostrava 0 výkup
pozemků dle bodu 1) tohoto usnesení
ukládá
předložit k projednání ZMOb Polanky nad Odrou.
Vyřizuje:

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

RMOb/0180/20
Výkup pozemků za účelem rozšířeni MK uI. Příměstská a výstavby chodniku v rámci
investiční akce s názvem „Rozšíření MK Příměstská + chodník“

Usneseni číslo: 0534/RMOb-Pol/1822/46
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
výkup pozemků par. č. 1942/83, orná půda, výměry 214 m2, který vznikne z části původního
pozemku par. č. 1942/23, orná půda, výměry 6179 m2, par. č. 1942/87, orná půda, výměry 6
m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 1942/75, orná půda, výměry 214 m2, par.
č. 1942/86, orná půda, výměry 54 m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 1942/31,

orná půda, výměry 1801 m2, par. č. 1943/34, orná půda, výměry 68 m2, který vznikne z části
původního pozemku par. č. 1943/33, orná půda, výměry 1335 m2, par. č. 1942/84, orná půda,
výměry 118 m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 1942/24, orná půda, výměry
4342 m2, par. č. 1942/85, orná půda, výměry 26 m2, který vznikne z části původního pozemku
V souladu s nařízením EU 2016/6753. 0 ochrané 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

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
par. č. 1942/25, orná půda, výměry 8092 m2, vše na základě geometrického plánu č. 2980-

34/2020 3 v k.ú. Svinov, za účelem rozšíření MK ul. Příměstská a výstavby chodniku v rámci
stavby s názvem „Rozšíření MK Příměstská + chodník“, za dohodnutou kupní cenu

2)

500,- Kč/m2. Náklady s převodem předmětných pozemků uhradí kupující.
ukládá
zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

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

RMOb/0181/20
Smlouva o právu provést stavbu - vjezd, dotčen obecní pozemek par. č. 2388 — žadatel:

Usneseni číslo: 0535/RMOb-Pol/1822/46
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

3)

souhlasí
s opravou části zpevněných vjezdů s napojenim stávajícího rodinného domu č.p. 907 na
pozemku 2404/1 do obecního pozemku par. č. 2388, v k. ú. Polanka nad Odrou, stavebník:
, a se vstupem
do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2388, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
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

RMOb/0182/20
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, do obecního pozemku par. č. 1781/5 — žadatel:

_
Usnesení číslo: 0536/RMOb-Pol/1822/46
Rada méstského obvodu Polanka
1)

2)

souhlasi
s opravou části zpevněného vjezdu s napojením stávajícího rodinného domu- na
ozemku 1743 do obecního oz mk
r. '. 17 /
.
rou, stavebník:
, a se vstupem
do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 1781/5, 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 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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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

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

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

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

BMOb/0183/20
Zádost o stanovisko se změnou připojení k MK, ul. U Studánky — žadatel:—
Usnesení číslo: 0537/RMOb-PoI/1822I46
Rada městského obvodu Polanka
1) nesouhlasí
se změnou připojeni sousední nemovitosti (části sjezdu) na pozemku par. č. 3835/1, v k.ú.
Polanka nad Odrou k MK |||. třídy - ul. U Studánky na pozemku par. č. 4418 k žádosti, pana
o připojení sousední

nemovitosti na pozemku par. č. 3835/1 v k.ú. Polanky nad Odrou k MK — ul. U Studánky dle
§ 10 odst. 4 č.zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
2)

nesouhlasí

se změnou umístění části zpevněného sjezdu pro napojení budoucího rodinného domu na
pozemku
investoři:

r. č. 3 35/1 d

becniho

z mku

ar. č. 4418 vše k. ú. Polanka nad Odrou,

W
3)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0186/20
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem “Polní cesty VPC 31.2
a VPC 31.3”
Usneseni číslo: 0538/RMOb-Pol/1822/46

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800063/2020 z důvodu vzniku víceprací v rámci

stavby “ Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3" se zhotovitelem společnosti COLAS CZ, a.s., se
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na
částku 4 944 691,15 Kč bez DPH a termín realizace díla v rozsahu předloženého materiálu

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku dle bodu č. 1) tohoto usnesení.
Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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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RMOb/0187120
Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností CEZ Distribuce, a.s.,
Usneseni čislo: 0539/RMOb-Pol/1822/46

Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
č. 20_SOP_014121676952 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405

2)

06 Děčín IV Podmokly, IČ: 24729035
zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení.
Zodp: Roman Mihula
vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0175I20
Výpověď nájemní smlouvy, nájemce:—
Usnesení číslo: 054OIRMOb-Poll1822146
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na straně pronajímatele o výpovědi nájemní smlouvy ze dne 01.07.1995 a dodatku č. l
MJP/1060/2005 ze dne 11.05.2005 k nájemní smlouvě, která byla uzavřena s
_a Io
tříměsíční, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
2) zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu výpovědi dle bodu 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

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

RMOb/0188/20
Námitky ke změně stavby s názvem “Architektonický a projektový ateliér, ulice Hraničky
1146/2 Polanka nad 0drou”
Usneseni číslo: 0541/RMOb-Poll1822/46
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s podáním námitek dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

2)

ukládá
sdělit námitky stavebnímu úřadu ÚMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Ing. 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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RMOb/0185/20
lnformace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0542IRMOb-Poll1822/46

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 voíném 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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