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U s n e s e n í 

10. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Polanky nad Odrou 
 

Termín konání 16.12.2015 
 

121/10  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Schválilo 
návrh předloženého   programu  10.  zasedání  Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou, 
konaného dne  16.12.2015.   
 
122/20 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí 
zprávu určených ověřovatelů zápisu z 9. zasedání ZMOb Polanky na Odrou, konaného dne 
25.11.2015  bez připomínek. 
 
123/10 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Pověřuje 
podpisem a ověřením zápisu z  10. zasedání ZMOb Polanky nad Odrou zastupitele MěOb Polanky 
nad Odrou:  Ing. Hellerová  Iveta, Horsáková Anna. 
 
124/10 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí  
kontrolu usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou ze dne 
25.11.2015 bez připomínek. 
 
125/10  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Bere na v ědomí  
zápis finančního výboru při ZMOb Polanka nad Odrou z jeho 4. zasedání dne 1.12.2015, ze kterého 
vyplývá, že doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Polanky nad Odrou schválit předložený 
návrh rozpočtu MěOb Polanky nad Odrou pro rok 2016. 
  
126/10  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Schválilo  
předložený návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 
2016 ve výši 34 451 tis.  Kč v členění: 
Příjmy celkem po konsolidaci                    30 451 tis. Kč 
Financování              4 000 tis. Kč 
Celkové zdroje  34 451 tis. K č 
Běžné výdaje po konsolidaci                     22 951 tis. Kč 
Kapitálové výdaje                                     11 500 tis. Kč 
Výdaje celkem                                          34 451 tis. K č 

2) Schválilo  
předložený návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad 
Odrou na období 2017 – 2019. 
 
127/10 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Rozhodlo  
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou na rok 2016 
zapsanému spolku:  Retrostar z.s., Janovská 333, Ostrava – Polanka, IČ 22710027, za účelem 
zajištění promítání filmů v roce 2016 v soukromém objektu - budově místního kina č.p. 333, ul. 
Janovská, Polanka nad Odrou, a to ve  výši 70.000,- Kč. 
2) Rozhodlo 
o uzavření smlouvy dle předloženého návrhu ve smyslu odst. 1) tohoto usnesení. 
3) Zmocňuje 
starostu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové 
finanční dotace. 
4) Ukládá 
zajistit po podpisu smlouvy převod přiznaných finančních prostředků v souladu se zněním smlouvy.  
Zodp. Bc. Kalužová L., účetní ÚMOb Polanka nad Odrou  
 
 
 
128/10 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
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1) Rozhodlo  
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - MěOb Polanka nad Odrou  žadateli – Sboru 
dobrovolných hasičů Polanka, sídlo – ul. l. května č.p. 592/100, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, 
za účelem částečného pokrytí výdajů na nákup hasičské stříkačky, a to v hodnotě 35.000,- Kč.    
2) Zmocňuje 
starostu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové 
finanční dotace dle bodu 1) tohoto usnesení. 
3) Ukládá 
zajistit po podpisu smlouvy převod přiznaných finančních prostředků v souladu se zněním smlouvy.  
Zodp. Bc. Kalužová L., vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku 
 
129/10 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1)  Rozhodlo  
na straně obdarovaného přijmout darem pozemek par. č. 860/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
výměry 172 m2, v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem majetkového vypořádání pozemku pod 
komunikací, darující: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nad 
Odrou. Náklady s převodem předmětného pozemku uhradí obdarovaný.   
2)  Zmocňuje 
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. 
Zodp. Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.  
 
130/10 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí  
Protokol o výsledku kontroly samostatné působnosti dle § 12 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) v platném znění a Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy  - vedení spisové dokumentace a 
správnost aplikace zákona č,. 128/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
provedené na základě pověření č. 27/2015 kontrolní skupinou zaměstnanců Magistrátu města Ostravy.  
2) Ukládá 
zaslat informaci – výpis usnesení – o projednání výše uvedeného protokolu Magistrátu města Ostravy, 
odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
Zodp. tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou 
 
131/10  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí 
zápis kontrolního  výboru při Zastupitelstvu městského obvodu Polanky nad Odrou  z jeho 2. zasedání 
ze dne 1.12.2015. 
 
132/10  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Revokuje  
usnesení č. 114/9 ZMOb Polanky nad Odrou ze dne 25. 11. 2015.  
2) Nesouhlasí  
s úplatným převodem části pozemku par. č. 36/2, ostatní plocha výměry 1868 m2, který vznikne z části 
původního pozemku par. č. 36/2 výměry 2152 m2 na základě geometrického plánu č. 3135-77/2015, 
vše k.ú. Polanka nad Odrou z ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
3) Souhlasí   
s bezúplatným převodem části pozemku par. č. 36/2, ostatní plocha výměry 1868 m2, který vznikne 
z části původního pozemku par. č. 36/2 výměry 2152 m2 na základě geometrického plánu č. 3135-
77/2015, vše k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem rozvoje městského obvodu Polanky nad Odrou, 
převodce ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2 a to s následujícími omezujícími a zavazujícími podmínkami:  
- 1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům veřejného 
zájmu,  v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb. 
V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let 
od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
-  2. V případě, že nabyvatel nebude nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu,   v souladu s § 22 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb. bude ji využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 
10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného 
seznamu dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé 
porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 
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vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto 
porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní 
povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 
-  3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této 
smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby 
nemovitou věc, a to ani její část. V případě porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit 
převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase 
obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu 
platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky 
nabyvatele uvedené v bodu 1. až 7. zanikají.  
-  4. Úhradu smluvních pokut dle bodu 2 a 3  provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 
-  5. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle bodu 2 nebo 3 spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.  
-  6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v bodu 1 kontrolovat, zda jsou všechny 
omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci 
poskytnout odpovídající součinnost. 
-  7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb. za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a 
rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, 
apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to ve 
lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.  
4) Zmocňuje  
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení. 
Zodp. Ing. Zuzana Kurková, Ph.D 
 
133/10  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí 
informace starosty  a ostatních zastupitelů MěOb Polanky nad Odrou o činnosti ÚMOb Polanky nad 
Odrou, probíhajících a připravovaných investičních, kulturních a společenských akcích a ostatním 
dění v Polance nad Odrou. 
       
 
 
 
 
 
 
                   Pavel Bochnia                                                     Jiří Adamec 
         starosta městského obvodu                          místostarosta městského obvodu  
                Polanka nad Odrou                                            Polanka nad Odrou 
 
 


