
 

Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

8. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 04.03.2020

   
 

 

čís. 0093/ZMOb-PoI/1822/8

0107/ZMOb-Pol/1822/8

Pavel |;ochnia Martina Š lustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvrslostr 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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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 04.03.2020

Číslo usnesení

0093/ZMOb-POI/1822/8

0094/ZMOb-Pol/1822/8

0095/ZMOb-Pol/1822/8

0096/ZMOb-Pol/1822/8

0097/ZMOb-Pol/1822/8

0098/ZMOb-Pol/1822/8

0099/ZMOb-Pol/1822/8

O100/ZMOb-Pol/1822/8

0101/ZMOb-Pol/1822/8

0102/ZMOb-Pol/1822/8

0103/ZMOb—Pol/1822/8

0104/ZMOb-Pol/1822/8

0105/ZMOb-Pol/1822/8

0106/ZMOb-Poll1822/8

0107/ZMOb-Poll1822/8

Materiál

ZMOb/0004/20

ZMOb/0007/20

ZMOb/0008/20

ZMOb/0009/20

ZMOb/OOO1/20

ZMOb/0005/20

ZMOb/0006/20

ZMOb/0003/20

ZMOb/OO11/20

ZMOb/0010/20

ZMOb/0012/20

ZMOb/0013/20

ZMOb/0014/20

ZMOb/0016/20

ZMOb/0015/20

Název

Schválení programu jednání

Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. jednání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 11.12.2019

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou

Kontrola usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva

městského obvodu Polanka nad Odrou ze dne

11.12.2019

Založení spolku s názvem „Pro přijatelný život

kolem dálnice v MSK, z.s."

Dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad

Odrou sportovním organizacím

Žádost o dotaci na provoz kina - Retrostar

Žádost o dotaci na obnovu části fasády kostela sv.

Anny v Polance nad Odrou

Žádost o odkup pozemků parc. č. 3603, 3606, 3613,

3616, 3627, 3707, 3733, 3744 a 4349, žadatel:

MILNEA státní podnik v likvidaci

Převod stavby SO 161 Úprava veřejného osvětlení

na pozemku parc.č. 3175/181, 3185/1 které bylo

realizováno v rémci stavby s názvem “Chodníky

1.května v Polance nad Odrou, chodníky 2. část

Úřad-Mateřská škola, so 161.2 Úprava veřejného

osvětlení"

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 1-12/2019

včetně přehledu hospodaření na jednotlivých účtech

Rozpočtové opatření č.4/2020

Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní škola a

mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace

Návrh na poskytnutí investiční dotace spolku

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.

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 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOblOOO4/20

Schválení programu jednání

Usnesení číslo: 0093IZMOb-Pol/1822l8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

návrh upraveného programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou konaného dne 4.3.2020.

ZMOb/0007/20

Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 11.12.2019

Usnesení číslo: 0094IZMOb-Poll1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu určených ověřovatelů zápisu ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka

nad Odrou ze dne 11.12.2019.

ZMOb/0008120

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka

nad Odrou

Usnesení číslo: 0095lZMOb-Poll1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) pověřuje

podpisem a ověřením zápisu z 8. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad

Odrou zastupitele paní Darinu Slovákovou, DiS. a pana Martina Sýkoru.

ZMOb/0009l20

Kontrola usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka

nad Odrou ze dne 11.12.2019

Usnesení číslo: 0096IZMOb-Pol/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou ze dne

11.12.2019.

ZMOb/0001l20

Založení spolku s názvem „Pro přijatelný život kolem dálnice v MSK, z.s.“

Usneseni číslo: OO97IZMOb-PoI/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu města schválit založení spolku „Pro přijatelný život kolem dálnic v MSK“ a

členství Městského obvodu Polanka nad Odrou v tomto spolku

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 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

zastupitelstvo městského obvodu

2) pověřuje

starostu městského obvodu k veškerým úkonům spojených se založením a činnosti spolku.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMOb/0005l20

Dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou sportovním

organizacím

Usnesení číslo: 0098/ZMOb-PoI/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

v souladu se schválenými platnými zásadami poskytnout finanční dotace pro rok 2020

sportovním organizacím Polanky nad Odrou a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotací následovně:

SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IC: 041 03 734, 174 537,- Kč,

VK Polanka nad Odrou, z.s. IČ: 041 29 423, 73 950,- Kč,

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, z.s., IČ: 488 04 053, 109 776,- Kč,

Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou, IČ: 449 38 934, 91 737,- Kč

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí

finančních dotací dle bodu 1) tohoto usnesení.

Zodp. Ing. Zuzana Kurková, Ph.D. — oddělení majetku

3) ukládá

zajistit po podpisu smlouvy převod přiznaných finančních prostředků na účet organizace

v souladu s rozhodnutím ZMOb Polanky nad Odrou.

Zodp. Bc. Kalužová Leona, vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

ZMOb/OOOGIZO

Zádost o dotaci na provoz kina - Retrostar

Usnesení čislo: 0099IZMOb-Pol/182218

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO — méstského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2020 zapsanému spolku: Retrostar z.s. Janovská 333, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou,

IČ 22710027, za účelem zajištění provozu kina a činností Dechové hudby v Polance nad

Odrou v celkové výši 75.000,— Kč

2) rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu ve smyslu odst. 1) tohoto

usnesení

3) zplňomocňuje

starostu SMO — městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

4) ukládá

zajistit po podpisu veřejnoprávní smlouvy převod přiznaných finančních prostředků v souladu

se zněním smlouvy.

gMOb/OOOS/ZO

Zádost o dotaci na obnovu části fasády kostela sv. Anny v Polance nad Odrou

Usneseni číslo: 0100/2MOb-Poll1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - městského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2020, Římskokatolické farnosti Ostrava-Polanka, se sídlem 1. května 329/158, 72525

Ostrava-Polanka nad Odrou, IČ 45210543 za účelem obnovy části fasády kostela sv. Anny v

Ostravé, Polance, a to ve výši 100.000,- Kč

2) rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu ve smyslu odst. 1) tohoto

usnesení

3) zplňomocňuje

starostu SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu veřejnoprávní smlouvy

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

4) ukládá

zajistit po podpisu veřejnoprávní smlouvy převod přiznaných finančních prostředků v souladu

se zněním smlouvy.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

;MOb/0011l20

Zádost o odkup pozemků parc. č. 3603, 3606, 3613, 3616, 3627, 3707, 3733, 3744 a 4349,

žadatel: MILNEA státní podnik v likvidaci

Usneseni číslo: 0101/ZMOb-Pol/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s odkupem pozemků parc.č. 3603, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 107 m2; parc.č. 3606,

trvalý travní porost, výměry 1258m2; parc.č. 3613, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 1693

m2; parc.č. 3616, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 48m2; parc.č. 3627, ostatní plocha, jiná

plocha, výměry 53m2; parc.č. 3707, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 72m2; parc.č. 3733

ostatní plocha, jiná plocha, výměry 81m2; parc.č. 3744, ostatní plocha, jiná plocha, výměry

80m2 a parc.č. 4349, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 867m2, vše v k.ú Polanka

nad Odrou

2) ukládá

sdělit stanovisko MMO.

Vyřizuje: lng. 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/OO10/20 ,

Převod stavby SC 161 Uprava veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 3175/181, 3185/1

které bylo realizováno v rámci stavby s názvem “Chodníky 1.května v Polance nad Odrou,

chodníky 2. část Uřad-Mateřská škola, SO 161.2 Úprava veřejného osvětlení"

Usnesení čislo: 0102/2M0b-Pol/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s převodem stavby SO 161 veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 3175/181,3185/1 v kat.

území Polanka nad Odrou ve výši účetní hodnoty 73.185,52 Kč (s DPH) do majetku

Statutárního města Ostrava

2) ukládá

provést všechny nezbytné úkony s převodem na SMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMObIOO12/20

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 1-12/2019 včetně přehledu hospodaření na

jednotlivých účtech

Usnesení číslo: 0103/2MOb-Poll1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem plnění příjmů a čerpání výdajů Statutárního města Ostravy,

městského obvodu Polanka nad Odrou za období leden až prosinec 2019 včetně přehledu

hospodaření městského obvodu dle jednotlivých účtu.

ZMOb/0013l20

Rozpočtové opatření č.4!2020

Usneseni čislo: 0104IZMOb-PoI/1822I8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2020 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Polanky nad

Odrou v rozpočtu městského obvodu pro rok 2020 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 4/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020 dle bodu 1) tohoto usnesení.

V souladu s nařízením EU 2016/6579. 0 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/OO14/20

Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní škola a mateřská škola Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0105/ZMOb-PoI/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace se sídlem Heleny Salichové 816, 725 25

Ostrava - Polanka nad Odrou, IČ: 75029162 ze dne 12.12.2012

2) ukládá

písemně seznámit s usnesením zastupitelstva ředitele příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková,

tajemnice

ZMOb/0016/20

Návrh na poskytnutí investiční dotace spolku Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.

Usnesení číslo: 0106/ZMOb-Pol/1822/8

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou spolku Fotbalový klub

SK Polanka nad Odrou 2.3., se sídlem Heleny Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava — Polanka

nad Odrou, 725 25, IČO 488 O4 053 na projekt “Rekonstrukce sportovního areálu", ve výši 15

% z celkové ceny projektu, maximálně však 4 135 185,30 Kč a uzavření veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace mezi městským obvodem Polanka nad Odrou a shora uvedeným

subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

finanční dotace dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

3) ukládá

zajistit po podpisu smlouvy převod přiznaných finančních prostředků na účet organizace v

souladu s rozhodnutím ZMOb Polanky nad Odrou.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a 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 za'konem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0015I20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0107IZMOb-Poll1822/8

Zastupitelstvo 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 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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