STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Martinov

USNESENÍ
44. schůze Rady městského obvodu Martinov
konané dne 28. ledna 2013

čís. 640 – 648/44
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640/44

Rada městského obvodu Martinov
1)

28. ledna 2013

souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3065/1
v kat. území Martinov ve Slezsku, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu
č. 3552- 7/2012 ve prospěch paní Mgr. Daniely Ondrisové, Přední Padělky
3042/2, Ostrava – Martinov za účelem umístění a provozování přípojky
splaškové kanalizace na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 418,50
Kč + příslušná sazba DPH
2)

zmocňuje

starostu městského obvodu Martinov k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene
Zodp.: Karel Civín

641/44

Rada městského obvodu Martinov
1)

T: 31. ledna 2013

28. ledna 2013

rozhodla
v souladu s usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 132/15 ze dne
22. října 2012 a se schváleným rozpočtem Městského obvodu Martinov na rok 2013,
které představují formu předběžné veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí peněžního daru Klubu
důchodců Ostrava – Martinov prostřednictvím Svazu důchodců České republiky o. s.
městské organizace Ostrava, Marie Majerové 1733, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ
70631484 na činnost v roce 2013 ve výši 15.000,--Kč

2)

zmocňuje
starostu městského obvodu Martinov k podpisu Darovací smlouvy se Svazem důchodců
České republiky o.s. městskou organizací Ostrava ve prospěch Klubu důchodců OstravaMartinov na rok 2013
Zodp.: Karel Civín

642/44

Rada městského obvodu Martinov
1)

T: 15. února 2013

28. ledna 2013

rozhodla
v souladu s usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 132/15 ze dne
22. října 2012 a se schváleným rozpočtem Městského obvodu Martinov na rok 2013,
které představují formu předběžné veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí peněžního daru Místní
skupině OS Českého červeného kříže, Martinovská 3160, 723 00 Ostrava – Martinov,
IČ 49593412 na činnost v roce 2013 ve výši 15.000,-- Kč

2)

zmocňuje
starostu městského obvodu Martinov k podpisu Darovací smlouvy s Českým červeným
křížem Ostrava-Martinov na rok 2013
Zodp.: Karel Civín
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T: 15. února 2013

643/44

Rada městského obvodu Martinov

28. ledna 2013

souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazné vyhláška č. 9/2012,
kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů

644/44

Rada městského obvodu Martinov

28. ledna 2013

souhlasí
s variantou A návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazné vyhláška
č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

645/44

Rada městského obvodu Martinov

28. ledna 2013

bere na vědomí
výroční zprávu za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v souladu
s § 18 odst. 1 tohoto zákona

646/44

Rada městského obvodu Martinov
1)

28. ledna 2013

bere na vědomí
dopis č.j. 102.1/IV8075/13/Kob ze dne 21.1.2013 společnosti NOVPRO FM, s.r.o.,
Sadová 609, Frýdek – Místek, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve věci žádosti
o povolení věcného břemene pro stavbu “Ostrava, Leváková, NNk”

2)

revokuje
usnesení č. 627/43 ze dne 14.1.2013 ve znění: Rada městského obvodu souhlasí
za a) se vstupem na pozemek parc. č. 2861/6 kat. území Martinov ve Slezsku
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu Martinov a
umístění stavby elektrické zemní kabelové přípojky NN v rámci stavby “Ostrava,
Leváková, NNk” v souladu se žádostí společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609,
Frýdek – Místek, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. a doloženého výkresu
projektové dokumentace situační plán s podmínkou, že zemní kabelové vedení NN bude
mít takovou kapacitu (požadovaný příkon), aby pokrylo celé zastavitelné území pro cca
13 rodinných domů, tzn. vybudovat v dané lokalitě trafostanici a po dokončení stavby
bude pozemek a místní komunikace ul. K Tobulkám uveden do původního stavu a
předán městskému obvodu Martinov, souhlasí za b) s uzavřením smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavbu k pozemku
parc. č. 2861/6 kat. území Martinov ve Slezsku v rozsahu vyznačeném ve výkresu
projektové dokumentace situační plán, doplněné o umístění a napojení trafostanice,pro
stavbu „Ostrava, Leváková, NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly zastoupené na základě plné moci společnosti
NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, Frýdek – Místek za účelem umístění stavby elektrické
zemní kabelové přípojky NN na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu za cenu 150,-- Kč
za běžný metr + příslušná sazba DPH

3/5

3)

4)

souhlasí
a)

se vstupem na pozemek parc. č. 2861/6 kat. území Martinov ve Slezsku ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu Martinov a
umístění stavby elektrické zemní kabelové přípojky NN v rámci stavby “Ostrava,
Leváková, NNk” v souladu se žádostí společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609,
Frýdek – Místek, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. a doloženého výkresu
projektové dokumentace situační plán s podmínkou, že po dokončení stavby bude
pozemek a místní komunikace ul. K Tobulkám uveden do původního stavu a předán
městskému obvodu Martinov

b)

s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu stavbu k pozemku parc. č. 2861/6 kat. území Martinov ve Slezsku
v rozsahu vyznačeném ve výkresu projektové dokumentace situační plán pro stavbu
„Ostrava, Leváková, NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly zastoupené na základě plné moci společnosti
NOVPRO M, s.r.o., Sadová 609, Frýdek – Místek za účelem umístění stavby
elektrické zemní kabelové přípojky NN na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu
za cenu 150,-- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH

zmocňuje
starostu městského obvodu Martinov k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavbu
Zodp.: Karel Civín

647/44

Rada městského obvodu Martinov
1)

T: 31. ledna 2013

28. ledna 2013

revokuje
usnesení č. 297/22 ze dne 28.11.2011 ve znění: Rada městského obvodu nesouhlasí se
záměrem stavby “Ostrava, 24 RD Martinovská, DTS, VNk, NNk” umístěné na pozemcích
parc. č. 3041, 3050, 4427/15, 3057/2 a 3057/3 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Martinov, související se stavbou “Martinov, Zahradní město”, dle
předložené žádosti společnosti ENPRO Energo s.r.o., Projektová kancelář Ostrava,
28. října 568/147, Ostrava a předložených snímků katastrální mapy se zákresem stavby
z důvodu možnosti přetížení prostorového umístění sítí v pozemcích

2)

souhlasí
se záměrem stavby “Ostrava, 24 RD Martinovská, DTS, VNk, NNk” dle varianty č. 1
umístěné na pozemcích parc. č. 3041, 3050, 4427/15, 4427/1, 3057/2 a 3057/3 ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Martinov, související se
stavbou “Martinov, Zahradní město”, dle předložené žádosti společnosti
ENPRO Energo s.r.o., Projektová kancelář Ostrava, 28. října 568/147, Ostrava,
zastupující na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce, a.s. a výkresu situační plán
se zákresem stavby varianta č. 1 z důvodu změny záměru umístění další stavby a tím
pominutí možnosti přetížení prostorového umístění sítí v pozemcích s podmínkou, že
v pozemku parc. č. 3057/3 bude vedení VNk a NNk provedeno v chráničce tak, aby
nedošlo k jeho poškození projíždějícími vozidly, po dokončení prací budou pozemky a
dotčené komunikace uvedeny do původního stavu a předány protokolem městskému
obvodu Martinov a pro stavební řízení bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
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3)

nesouhlasí
se záměrem stavby “Ostrava, 24 RD Martinovská, DTS, VNk, NNk” dle varianty č. 10
umístěné mimo jiné v chodníku a cyklostezce podél ulice Martinovská v délce cca 350 m
trasy dle předložené žádosti společnosti ENPRO Energo s.r.o., Projektová kancelář
Ostrava, 28. října 568/147, Ostrava, zastupující na základě plné moci společnost
ČEZ Distribuce, a.s., a výkresu situační plán se zákresem stavby varianta č. 10 z důvodu
dlouhodobého omezení bezpečnosti provozu chodců a cyklistů na dotčené části místní
komunikace – chodníku a cyklostezce

648/44

Rada městského obvodu Martinov
1)

bere na

28. ledna 2013

vědomí

žádost nájemce nebytových prostor v Ostravě-Martinově, Na Svobodě 3139 o povolení
výstavby sádrokartonové stěny v přízemí objektu pivního baru MAXIM
2)

nesouhlasí
s povolením výstavby sádrokartonové stěny v přízemí objektu pivního baru MAXIM

3)

souhlasí
s povolením montáže dělící mobilní stěny v přízemí objektu pivního baru MAXIM, která
bude rozdělovat stávající pivní bar na 2 části s podmínkou, že nebude v žádné části
měněn účel využívání těchto nebytových prostor a po skončení zimního období může být
opět v provozu celý objekt restaurace

Karel Civín, v.r.
starosta

5/5

MUDr. Petr Gallus, v.r.
místostarosta

