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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: 17.03.2021

Číslo usnesení

O144/ZMOb-POI/1822/12

0145/ZMOb-POI/1822/12

0145/ZMOb-POI/1822/12

O147/ZMOb-POI/1822/12

0148/ZMOb—Pol/1822/1 2

O149/ZMOb-Pol/1822/12

0150/ZMOb—Pol/1822/12

O151/ZMOb-Pol/1822/12

O152/ZMOb—PoI/1822/12

O153/ZMOb—Pol/1822/12

O154/ZMOb-Pol/1822/12

0155/ZMOb-Pol/1822/12

O156/ZMOb-Pol/1822/12

0157/ZMOb-Pol/1822/12

0158/ZMOb-Pol/1822/12

0159/ZMOb-Pol/1822/12

Materiál

ZMOb/0007/21

ZMOb/0009/21

ZMOb/0011/21

ZMOb/0012/21

ZMOb/OO13/21

ZMOb/0014/21

ZMOb/OOO‘l/21

ZMOb/0002/21

ZMOb/0003/21

ZMOb/0004/21

ZMOb/OOO5/21

ZMOb/OOO6/21

ZMOb/0010/21

ZMOb/0008/21

ZMOb/0015/21

ZMOb/OO16/21

Název

Schválení programu jednání

Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. jednání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 16.12.2020

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání

zastupitelstva městského obvodu

Kontrola usnesení z 11. jednání Zastupitelstva

městského obvodu ze dne 16.12.2020

Dodatek č.5 zřizovací listiny Základní škola a

mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-

12/2020

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO —

městského obvodu Polanka nad Odrou, žadatel:

Retrostar z.s.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO —

městského obvodu Polanka nad Odrou, žadatel:

Římskokatolická farnost Ostrava-Polanka

Dotace sportovním organizacím pro rok 2021

kau par. č. 651 — žadatel:

Záměr prodeje části pozemku par. č. 788/1, výměry

— “adateléz—

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti

Bezúplatný převod částí pozemků par. č. 648 a 649

Uplatné nabyti pozemků par. č. 204/2, 204/3, 204/4,

205/1, 205/2, 205/3 a 203 včetně víceúčelové

stavby č.p. 863

Žádost o schválení přijetí úvěru na nákup

nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s tím

souvisejících

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

ZMOb/0007/21

Schválení programu jednání

Usneseni číslo: 0144/ZMOb-Pol/1822l12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

návrh předloženého programu 12.2asedáni Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou konaného dne 17.03.2021.

ZMOb/0009/21

Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 16.12.2020

Usneseni číslo: 0145/ZMOb-Pol/1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu z 11. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

ze dne 16.12.2020.

ZMOb/0011/21

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva městského obvodu

Usnesení číslo: 0146IZMOb-Poll1822l12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) pověřuje

podpisem a ověřením zápisu z 12. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou zastupitele Ing. Petra Tomáška a Bc. Radovana Řehulku.

ZMOb/OO12/21

Kontrola usnesení z 11. jednání Zastupitelstva městského obvodu ze dne 16.12.2020

Usnesení číslo: 0147IZMOb-Poll1822l12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 11. jednání zastupitelstva městského obvodu ze dne 16.12.2021.

ZMOb/0013l21

Dodatek č.5 zřizovací listiny Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0148/ZMOb-Poll1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

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

nad Odrou, IČ: 75029162 ze dne 12.12.2012 3 účinností od 18.03.2021 dle předloženého

materiálu

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 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

2) ukládá

písemně seznámit s usnesením zastupitelstva ředitele příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

ZMOb/0014/21

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-12/2020

Usneseni číslo: 0149/ZMOb-PoI/1822/12

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 01—12/2020 včetně přehledu hospodaření

městského obvodu dle jednotlivých účtu.

;MOb/0001/21

Zádost o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO - městského obvodu Polanka nad Odrou,

žadatel: Retrostar z.s.

Usneseni číslo: 0150IZMOb-Poll1822l12

Zastupitelstvo méstského obvodu Polanka

1) rozhodlo

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

2021 zapsanému spolku: Retrostar z.s. Janovská 333, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou,

IČ 22710027, na nájemné, provoz kina, technické dovybavení kina v soukromém objektu —

budové mistniho kina č. p. 333, ul. Janovská, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou a na činnost

dechové hudby v celkové výši 75 000,- Kč

2) rozhodlo

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

3) zplnomocňuje

starostu SMO — 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, školství a kultury

V souladu s nařízením EU 20161679, 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

gMOb/0002I21

Zádost o_ poskytnutí dotace z rozpočtu SMO — městského obvodu Polanka nad Odrou,

žadatel: Rímskokatolická farnost Ostrava-Polanka

Usnesení číslo: 0151/ZMOb-Pol/1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1)

2)

3)

4)

rozhodlo

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

2021, Římskokatolické farnosti Ostrava — Polanka, se sídlem 1. května 329/158, 725 25 Ostrava

— Polanka nad Odrou, IČ 452 10 543, za účelem obnovy části fasády kostela sv. Anny v Ostravě

— Polance, a to ve výši 90 000,- Kč

rozhodlo

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

zplnomocňuje

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

bodu 2) tohoto usnesení

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ukládá

zajistit po podpisu veřejnoprávní smlouvy převod přiznaných finančních prostředků v souladu

se zněním smlouvy.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

ZMOb/0003/21

Dotace sportovním organizacím pro rok 2021

Usnesení číslo: 0152IZMOb-Poll1822112

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1)

2)

3)

rozhodlo

v souladu se schválenými platnými zásadami poskytnout finanční dotace pro rok 2021

sportovním organizacím Polanky nad Odrou a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotací následovně:

SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IČ: 041 03 734, 159 481 ,- Kč,

VK Polanka nad Odrou, z.s. IČ: 041 29 423, 65 334,- Kč,

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, z.s., IČ: 488 O4 053, 138 356,- Kč,

Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou, IČ: 449 38 934, 86 829,— Kč

zplnomocňuje

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

finančních dotací dle bodu 1) tohoto usnesení

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ukládá

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

souladu s rozhodnutím ZMOb Polanky nad Odrou.

V souIadu 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

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

ZMOb/0004/21

Záměr prodeje pozemku par. č. 651 —žadatel—

Usnesení číslo: 0153/ZMOb-PoI/1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) nedoporučuje

Zastupitelstvu města Ostravy prodej obecního pozemku par. č. 651, ostatní plocha, ostatní

komunikace, vi'měi 41 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel:_

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMO.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMOb/0005/21

Záměr irode‘le části pozemku par. č. 788/1, výměry cca 50 m2 -— žadatelé:_

Usneseni čislo: 0154/ZMOb-PoI/1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) doporučuje

zastupitelstvu města Ostravy rozhodnout o záměru prodeje části obecního pozemku par. č.

788/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry cca 50 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, za

účelem vybudování finálního oplocení v přímé linii, za cenu dle cenové mapy plus daň v

zákonné výši

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMO.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMOb/0006/21

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti

Usnesení číslo: 0155IZMOb-Poll1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, dle důvodové zprávy a příloh

předloženého materiálu

2) ukládá

postoupit smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti k projednání ZMO

3) zplnomocňuje

starostu MOb Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

V souladu s nařízením EU 2016/6759, 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

referent majetku

ZMOb/OO10/21

Bezúplatný převod částí pozemků par. č. 648 a 649

Usneseni číslo: 0156/ZMOb-PoI/1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 648/2, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 4 m2, který vznikne

z části původního pozemku par. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 303 m2 a pozemek

par. č. 649/2, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 1 m2, který vznikne z části původního pozemku

par. č. 649, zahrada, výměry 55 m2 na základě geometrického plánu č. 3651-10/2021, vše v k.

ú. Polanka nad Odrou, za účelem dobudování chodníkověho tělesa v jednotně šířce, darující:

Náklady s

převodem předmětného pozemku uhradí obdarovaný

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu darovaci smlouvy dle bodu 1) tohoto

usnesení

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMOb/0008l21

Úplatné nabytí pozemků par. č. 204/2, 204/3, 204l4, 205/1, 205/2, 205/3 a 203 včetně

víceúčelové stavby č.p. 863

Usnesení číslo: 0157/ZMOb-Poll1822l12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) doporučuje

úplatně nabytí pozemků par. č. 204/2 výměry 508 m2, ostatní plocha, zeleň, par. č. 204/3

výměry 450 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 204/4 výměry 189 m2, ostatní

plocha, manipulační plocha, par. č. 205/1 výměry 1166 m2, ostatní plocha, sportoviště a

rekreační plocha, par. č. 205/2 výměry 201 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, par. č. 205/3

výměry 163 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, par. č. 203 výměry 563 m2, zastavěná

plocha a nádvoří a výkup víceúčelové stavby č.p. 863 stojící na pozemku par. č. 203, vše v k.ú.

Polanka nad Odrou, za účelem rozšíření bytového fondu, zajištění zdravotní péče a

provozování ostatní činností v rámci živností. Náklady s převodem předmětných pozemků a

stavby uhradí kupující na základě schváleného úvěru

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

(_MOb/0015/21

Zádost o schválení přijetí úvěru na nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s

tim souvisejicich

Usneseni číslo: 0158IZMOb-Poll1822/12

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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) projednalo

doporučení RMOb Polanka nad Odrou požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí

úvěru za účelem nákupu nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s tím souvisejících ve

výši 30 mil. Kč

2) rozhodlo

požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru pro MOb Polanka nad Odrou za

účelem nákupu nemovitosti včetně její rekonstrukce a a nákladů s tím souvisejících ve výši 30

mil. Kč

3) schvaluje

specifikaci úvěru:

. Učel úvěru: Nákup nemovitosti včetně její rekonstrukce a nákladů s tím souvisejících

- Děla úvěru: 15 let

. Cerpání úvěru: postupně

- - čerpání v roce 2021: 23 mil. Kč

- - čerpání v roce 2022: 7 mil. Kč

- Počátek splácení úvěru: 2021

- Frekvence splácení jistiny: čtvrletně k ultimu čtvrletí

- Frekvence splácení úroků: čtvrletně k ultimu čtvrletí

- Typ úrokové sazby: pevná

- Forma splácení: oddělené splácení úroků a jistiny

' - V roce 2021: 300 tis. Kč k 31.12.2021

- - V roce 2022: 1,7 mil. Kč

' - V roce 2023 - 2036: 2 mil. Kč

' Možnost předčasného splácení: ano

' Možnost mimořádných splátek: ano

- Zajištění úvěru: bez zajištění

- Možnost nedočerpáni úvěru: ano

' Závazková provize: ne

4) ukládá

starostovi MOb Polanka nad Odrou požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru

za účelem nákupu nemovitosti č.p.863 včetně její rekonstrukce a nákladů stím spojených.

Vyřizuje: Pavel Bochnia

starosta MOb

ZMOb/OO16/21

lnformace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0159IZMOb-PoI/1822/12

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

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.

OSTRAVA! !!

POLANKA
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