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U s n e s e n í 

8. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Polanky nad Odrou 
 

Termín konání 4.11.2015 
 

99/8  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Schválilo 
návrh předloženého   programu  8.  zasedání  Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad 
Odrou, konaného dne  4.11.2015.   
 
100/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí 
zprávu určených ověřovatelů zápisu z 7. zasedání ZMOb Polanky na Odrou, konaného dne 
30.9.2015  bez připomínek. 
 
101/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Pověřuje 
podpisem a ověřením zápisu z  7. zasedání ZMOb Polanky nad Odrou zastupitele MěOb 
Polanky nad Odrou pan Ing. Tomáš Petruška a pan Ing. Václav Planka. 
 
102/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Bere na v ědomí  
kontrolu usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou ze 
dne 30.9.2015 bez připomínek. 
 
103/8  Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Bere na v ědomí 
se souhlasným stanoviskem plnění příjmů a čerpání výdajů Statutárního města Ostravy – 
městského obvodu Polanka nad Odrou za období  leden až  září 2015. 
 
104/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Schválilo 
rozpočtové opatření č. 18, 19, 20, 21 a 23/2015 Statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Polanka nad Odrou v rozpočtu městského obvodu pro rok 2015 dle předloženého 
návrhu. 
2) Ukládá 
provést rozpočtové opatření č. 18, 19, 20, 21 a 23/2015 v rozpočtu městského obvodu 
Polanka nad Odrou pro rok 2015 dle bodu 1) tohoto usnesení. 
Zodp. Bc. Kalužová Leona, vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku 
 
105/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Nedoporu čuje  
Zastupitelstvu města Ostravy rozhodnout o záměru prodeje části obecního pozemku par. č. 
765, ostatní plocha, o výměře (cca 50 m2) v k. ú. Polanka nad Odrou. 
2) Ukládá 
postoupit žádost k projednání Zastupitelstvu města Ostravy. 
Zodp. Ing. Zuzana Kurková, Ph.D., majetkový úsek 
 
106/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou 
1) Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Protipovodňová opatření městského 
obvodu Polanka nad Odrou“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020, 
prioritní osy 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 – 
podpořit preventivní protipovodňová opatření“ 
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2) Pověřuje 
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k předložení žádosti o dotaci a všech jejich 
příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 4. Výzvy Ministerstva 
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 
Zodp. Mihula Roman, veřejné zakázky 
 
107/8 Zastupitelstvo m ěstského obvodu Polanka nad Odrou  
1) Vydává 
souhlasné stanovisko s výkupem 5/6 pozemků par. č. 3973 a 744/1, prodávající: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, je spoluvlastníkem ideální ½, a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, je 
spoluvlastníkem 2/6 předmětných pozemků, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem 
rozšíření hřbitova a zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro návštěvníky hřbitova, 
a to s následným svěřením těchto pozemků do majetkové správy městského obvodu 
Polanky nad Odrou. 
2) Ukládá 
starostovi městského obvodu Polanka nad Odrou požádat statutární město Ostrava o výkup 
pozemků dle bodu 1) tohoto usnesení a následné svěření těchto pozemků do správy 
městského obvodu Polanky nad Odrou. 
Zodp. Ing. Zuzana Kurková, Ph.D., majetkový úsek 
 
108/8  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 
 
 


