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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.06.2019

Číslo usnesení Materiál Název

0210/RMOb-PoI/1822/17 RMOb/O170/19 Kontrola usnesení z 16. rady městského obvodu ze

dne 12.06.2019

0211/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/0167/19 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemek par. č. 35,

oprávněný: Česká telekomunikační infrastruktura

a.s. — budova č.p. 330

0212/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/O168/19 Smlouva o právu provést stavbu — vjezd a vstup,

kanalizační přípojka do obecního pozemku par. č.

1964/1 — žadatel:

0213/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/0169/19 Výkup pozemku par. č. 508/1 — prodávající:_

_

0214/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/O176/19 Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný

sjezd a vstup, vodovodní a kanalizační přípojka do

pozemku par. č. 1525 - žadatel:_

0215/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/0172/19 Souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou

0216/RMOb-PoI/1822/17 RMOb/O173/19 Pověření starosty městského obvodu Polanka nad

Odrou k podpisu souhlasu staveb dle stavebního

zákona

0217/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/O174/19 Rozpočtové opatření č. 7/2019

0218/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/O175/19 Směrnice č. 1/2019 o evidenci daně z přidané

hodnoty

0219/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/0179/19 Rozpočtové opatření č.8/2019

0220/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/0177/19 Névrh na zahájení zadávacího řízení ve věci

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Místni

komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad

Odrou, |. etapa“

0221/RMOb—Pol/1822/17 RMOb/O171/19 Pronájem služebního bytu v Hasičské zbrojnici č.p

592

0222/RMOb-Poí/1822/17 RMOb/0180/19 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

0223/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/O181/19 Pozemek par. č. 2150/1 — věcné břemeno NNk

(ČEZ — el. přípojka pro_)

O224/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/O182/19 Provoz MŠ a školní družiny v období prázdnin

O225/RMOb-PoI/1822/17 RMOb/O183/19 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro

školní rok 2019/2020

0226/RMOb-Pol/1822/17 RMOb/Oi 78/19 lnformace starosty a ostatních radních o dění v
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0170/19

Kontrola usnesení z 16. rady městského obvodu ze dne 12.06.2019

Usnesení číslo: 0210/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 16. rady městského obvodu ze dne 12.06.2019.

RMOb/0167/19 _

Smlouva o zřízení služebnosti - pozemek par. č. 35, oprávněný: Ceská

telekomunikační infrastruktura a.s. — budova č.p. 330

Usneseni číslo: 0211/RMOb-Pol/1822l17

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně vlastníka o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku par. č. 35,

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. 3395-68/2019

ze dne 26.03.2019. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši

121,- 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/0168/19

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd a vstup, kanalizační přípojka do

obecního pozemku par. č. 1964/1 —žadate|:

Usneseni číslo: 0212/RMOb-PoI/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu, vstupu a kanalizační přípojky pro napojení stávajícího

rodinného domu č.p. 873 na pozemku ar. č. 1969 do obecního ozemku ar. č. 1964/1 vše k.

ú. Panenka nad oarou,„mů
_,a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1964/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

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
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0169/19

Výkup pozemku par. č. 508/1 — prodávající:—

Usneseni číslo: 0213/RMOb-Poll1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

výkup pozemku par. č. 508/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 266 m2, v k.ú.

Polanka nad Odrou, za účelem stavby s názvem „Autobusová zastávka, Dolní Polanka na ul.

1. května“ a to za kupní cenu 500,—Kč/m2 vč. DPH, prodávající:

 

      

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D„

referent majetku

RMOb/0176/19

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný sjezd a vstu , vodovodni a

kanalizační přípojka do pozemku par. č. 1525 — žadatel:ú

Usnesení číslo: 0214/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace MK III. třídy - ul. Sjednocení k žádosti, pana

, o připojení

sousední nemovitosti na pozemku par. č. 1526, vše v k.ú. Polanky nad Odrou k MK Ill. třídy —

ul. Sjednocení na pozemku par. č. 1525 dle § 10 odst. 4 č. 13/1997 Sb. o pozemních

komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

2) souhlasí

s umístěním části vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněného sjezdu a vstupu pro napojení

budoucího rodinného domu na pozemku par. č. 1526 do obecního pozemku par. č, 1525, vše

k. ú. Polanka nad Odrou, investor:_

a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace,

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.

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1525, v k. ú Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.

4) zplňomocňuje

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

usneseni

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
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Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0172/19 _ _

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

Usnesení číslo: 0215IRMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace ve výši

6.000 Kč.

2) ukládá _ „

sdělit stanovisko řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou.

RMOb/0173/19

Pověření starosty městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu souhlasu

staveb dle stavebního zákona

Usnesení číslo: 0216/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) poverUje

Starostu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou, v jeho nepřítomnosti místostarostku, k

podpisu souhlasů dle ust. § 96 odst. 3 písm. d) a dle ust. § 105 odst. 2 písm. f) zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, u staveb níže uvedených, umíst'ovaných na pozemku stavebníka, který sousedí s

obecním pozemkem a mohla by být přímo dotčena práva městského obvodu umístěním

záměru. Souhlas bude vydán po vzájemné konzultaci s pracovníky stavebního úřadu a bude

jedním s podkladů pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením ohlášeného

stavebního záměru (ev. pro společný souhlas) dle stavebního zákona. Jedná se o tyto stavby:

- stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,

nepodsklepené

- stavby pro zemědělství do 60 rn2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby

pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné

- stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží 0 zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m

výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

— vodovodni, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně

připojeni stavby a odběrných zařízení umíst'ovaných pouze na pozemku stavebníka poblíže

hranice s obecním pozemkem

- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m

- uliční oplocení, pokud jeho provedení nebude bránit a omezovat rozhledové poměry při

výjezdu na obecní komunikaci (bude provedeno jako průhledné, bez pevných překážek)

- výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně

- odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro

skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění

životního prostředí

- bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním

pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

2) ukládá

Předkládat a zpracovávat materiály ze stavebního úřadu dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Lokajová,

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

osraavnul; . - r A . . .

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0174/19

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Usneseni číslo: 0217/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 7/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 7/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0175/19

Směrnice č. 1/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty

Usnesení číslo: 0218/RMOb-PoI/1822/17

Rada méstského obvodu Polanka

1) schvaluje

znění předloženého návrhu směrnice č. 1/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty, a to bez

připomínek

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0179/19

Rozpočtové opatření č.8/2019

Usneseni číslo: 0219/RMOb-PoI/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 8/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019

dle předloženého návrhu.

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 8/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

QSTRAVA' ".\ _ . . .
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0177/19

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Místní komunikace a chodnik Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, l.

etapa“

Usnesení číslo: 0220/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

stavby s názvem „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, |. etapa“ v

rozsahu předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 17. 07. 2019 v 9.00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

vyřizuje lveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnuti o námitkách

vyřizuje: Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0171/19

Pronájem služebního bytu v Hasičské zbrojnici č.p. 592

Usneseni číslo: 0221/RMOb-Poll1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu služebního bytu v ||.NP Hasičské zbrojnice, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému

obvodu Polanky nad Odrou na ul. 1. května 592, 725 25 Ostrava—Polanka nad Odrou, nájemce:

, na dobu určitou

od O1. O7. 2019, po dobu výkonu zaměstnání nájemce u JSDHO Polanka nad Odrou, s

výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 60,- Kč;/m2 + každoroční inflace.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

GŠTŘÁVA! !!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0180/19 _ „

Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0222/RMOb-PoI/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace dle návrhu

tohoto materiálu.

2) ukládá „ „

sdělit stanovisko řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

RMOb/0181/19 _

Pozemek par. č. 2150/1 — věcné břemeno NNk (CEZ — eI. přípojka pro_

Usnesení číslo: 0223/RMOb-PoI/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

pozemku par. č, 2150/1, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu 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 Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu

dle geometrického plánu č. 3394-251/2018 ze dne 12.04.2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.815,- 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/O182/19

Provoz MS a školní družiny v období prázdnin

Usnesení čislo: 0224/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informaci ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace se sídlem H. Salichové

816, 725 25 Polanka nad Odrou o provozu mateřské školy a školní družiny v období prázdnin.

RMOb/0183/19

Stanoveni výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Usneseni čislo: 0225/RMOb-Pol/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

- výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

QŠTRÁNA! ! !
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Děti celodenní: 400,- Kč/mésíčně

Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby kdy dítě zahájí povinnou

Školní docházku v ZS (i v případě odkladu povinné školní docházky).

- výši měsíční úplaty za školní družinu ve výši 200,- Kč.

Vyřizuje RNDr; Josef Teper

ředitel ZS a MS Polanka nad Odrou, p.o.

RMOb/O178/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

Usnesení číslo: 0226/RMOb-PoI/1822/17

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

ÚŠÝŘAVÁH!

POLANKA

. Strana 9/9
NAD ODROU




