
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

6. mimořádného zasedání zastupitelstva

městského obvodu

konaného dne 23.10.2019
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Pavel Bochnia Martina Šoustalova

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyztckých osob v souvislost: se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

smérmce 95/46/ES. a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju. 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: 23.10.2019

Číslo usnesení

0070/ZMObM-POI/1822/6

OO71/ZMObM-POI/1822/6

0072/ZMObM-POI/1822/6

OO73/ZMObM—Pol/1822/6

OO74/ZMObM-Pol/1822/6

OO75/ZMObM-Pol/1822/6

0076/ZMObM-PoI/1822/6

OO77/ZMObM-Pol/1822/6

Materiál

ZMOb/OO45/19

ZMOb/OO46/19

ZMOb/OO47/19

ZMOb/OO49/19

RMOb/0270/19

ZMOb/OO50/19

ZMOb/OO48/19

ZMOb/0051/19

Název

Schválení programu jednání

Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. jednání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 11.09.2019

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou

Výpůjčka části pozemků par. č. 2368/1 a 3180/49,

vše k.ú. Polanka nad Odrou (Fotbalový klub SK

Polanka nad Odrou)

Smlouva o postoupení práv a povinností z

územního rozhodnutí na stavbu s názvem

„Rekonstrukce sportovního areálu“, nabyvatel:

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou

Žádost Fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou o

spolufinancování investiční akce v rámci dotační

výzvy MŠMT z rozpočtu městského obvodu

Polanka nad Odrou

Zpráva z finančního výboru

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvrslosti se zpracovanim 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/0045/19

Schválení programu jednání

Usnesení čislo: 0070/ZMObM-PoI/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

návrh předloženého programu 6. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Polanka nad Odrou dne 23.10.2019.

ZMOb/0046/19

Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. jednání Zastupitelstva městského obvodu

Polanka nad Odrou ze dne 11.09.2019

Usnesení čislo: 0071/ZMObM-Pol/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu určených ověřovatelů zápisu z 5. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 11.09.2019. '

ZMOb/0047/19

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 0072/ZMObM-Poll1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) pověřuje

podpisem a ověřením zápisu z 6. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou

zastupitele Jiřího Šlachtu a Martinu Šoustalovou.

ZMOb/0049/19

Výpůjčka části pozemků par. č. 2368/1 a 3180/49, vše k.ú. Polanka nad Odrou

(Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou)

Usneseni číslo: 0073/ZMObM-PoI/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

o uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku par. č. 2368/1, ostatní plocha, sportoviště a

rekreační plocha, výměry 22 214 m2 a části pozemku par. č. 3180/49, ostatní plocha jiná plocha,

výměry 90 m2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem sportovního využití, na dobu určitou

do 31.12.2034 s Fotbalovým klubem SK Polanka nad Odrou, zs. IČ: 488 04 053, se sidlem:

Heleny Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 1)

tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušeni

směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních udaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

RMOb/0270/19

Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu s názvem

„Rekonstrukce sportovního areálu“, nabyvatel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 0074/ZMObM-PoI/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu s názvem

„Rekonstrukce sportovního areálu", nabyvatel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s., IČ:

488 04 O53, se sídlem Heleny Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

2) zplňomocňuje

na straně postupiteie starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy o

postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

;MOb/0050/19

Zádost Fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou o spolufinancování investiční akce v rámci

dotační výzvy MSMT z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0075/ZMObM-Pol/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s podáním žádosti o dotaci spolku Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, z.s., IČO: 48804053,

se sídlem Heleny Salichové 1046/32, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava do dotační výzvy V5

sport, investice 2020 pro SK 23 TJ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na investiční

akci “Rekonstrukce sportovního areálu" a v případě úspěšnosti s jeho následným

spolufinancováním ve výši 15 % z konečné ceny, maximálně však 4 139 722,- Kč

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMOb/0048/19

Zpráva z finančního výboru

Usnesení číslo: 0076/ZMObM-PoI/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zápis z finančního výboru ze dne 24.9.2019.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0051/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0077/ZMObM-Poll1822/6

Zastupitelstvo méstského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu,

V souladu s nařízením EU 201 6/6791 o ochraně fyzrckých osob v souvrslostí se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto Údaju a o zrušení

směrníce 95/46/ES. a zakonem (: 110/2019. o zpracování osobních údajů. Je dokumem zvefemén v upravené podobě.
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