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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

Přehled usneseni zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 27.02.2019

Číslo usneseni

0025/ZMOb-Pol/1822/3

OOZG/ZMOb-POl/1822/3

0027/ZMOb-Pol/1822/3

OO28/ZMOb-Pol/1822/3

OO29/ZMOb-Pol/1822/3

0030/ZMOb-Pol/1822/3

0031/ZMOb-Pol/1822/3

0032/ZMOb—Pol/1822/3

0033/ZMOb-Pol/1822/3

0034/ZMOb-Pol/1822/3

0035/ZMOb—Pol/1822/3

0036/ZMOb-Pol/1822/3

0037/ZMOb-Pol/1822/3

0038/ZMOb-Pol/1822/3

0039/ZMOb-Pol/1822/3

Materiál

ZMOb/0005/19

ZMOb/0006/19

ZMOb/0007/19

ZMOb/0008/19

ZMOb/0010/19

ZMOb/0003/19

ZMOb/0009/19

ZMOb/0001/19

ZMOb/OO13/19

ZMOb/0004/19

ZMOb/0002/19

ZMOb/0012/19

ZMOb/0011/19

ZMOb/OO15/19

ZMOb/0014/19

Usneseni

Název

Schválení upraveného programu jednání

Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. jednání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 19.12.2018.

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou.

Kontrola usnesení z 2. jednáni Zastupitelstva

městského obvodu Polanka nad Odrou.

Záměr prodeje části pozemku ar. č. 3316 výměry

cca 1100 - 1200 m2) — žadatel:H

Bezúplatný převod pozemků par. č. 376/3, výměry

2 m2 a 385/2, výměry 1 m2 — žadatel: Správa silnic

Moravskoslezského kraje

Bezúplatný převod pozemků par. č. 3081/4, 3345,

3424 a 3425 - žadatel: město Klimkovice

Převod mostní konstrukce na pozemcích par. č.

3132/5, 3132/6, 3133/7, 3136/1, 3136/8, 3141/1,

3143/1, 3143/5 a 3147/2, k.ú. Polanka nad Odrou do

majetku SMO

Zpráva z projednání finančního a Kontrolniho výborů

Dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad

Odrou sportovním organizacím

Žádost o dotaci na provoz kina Retrostar a aparaturu

pro dechovou hudbu

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 1-12/2018

včetně přehledu hospodaření na jednotlivých účtech.

Oprava schváleného rozpočtu na rok 2019

Finanční zapojení SMC-městského obvodu Polanka

nad Odrou do výměny kotlů v letech 2019 - 2023 v

rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací.

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu.

V souladu se zákonem č 101/2000 Sb o ochraně osobních údaju a o změně některých zákonu. v platném znění je dokument zveřejněn v upravené

podobě

Strana 2/8

GŠÝŘÁVA! !!

POLANKA

NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0005/19

Schválení programu jednání

Usnesení číslo: 0025/ZMOb-Poll1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

návrh upraveného programu 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

konaného dne 27.2.2019.

ZMOb/0006/19

Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu

Polanka nad Odrou ze dne 19.12.2018.

Usneseni číslo: 0026/ZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu určených ověřovatelů zápisu z 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou ze dne 19.12.2018.

ZMOb/0007/19

Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Polanka nad Odrou.

Usnesení číslo: 0027/ZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) pověřuje

podpisem a ověřením zápisu z 3. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

zastupitele pana Jiřího Adamce a pana Kamila Havrlanta.

ZMOb/0008/19

Kontrola usneseni z 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad

Odrou.

Usnesení číslo: 0028/2MOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou ze dne

19.12.2018.

V souladu se zákonem č 101/2000 Sb . o ochraně osobních údaju a o změně některých zákonu v platném znění Je dokument zveřejněn v upravené

podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0010/19

Záměr irodel'e části pozemku par. č. 3316 (výměry cca 1100 - 1200 m2) — žadatel:

Usnesení čislo: 0029/ZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) nedoporučuje

Zastupitelstvu města Ostravy prodej části obecního pozemku par. č. 3316, trvalý travní porost,

výměry cca 1100 m2 až 1200 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel:_:

—

2) ukládá

podstoupit žádost k projednání ZMO.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

ZMOb/0003/19

Bezúplatný převod pozemků par. č. 376/3, výměry 2 m2 a 385/2, výměry 1 m2 -

žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje

Usneseni číslo: 0030/ZMOb-Poll1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) doporučuje

zastupitelstvu města Ostravy bezúplatný převod pozemku par. č. 376/3, ostatní plocha, silnice,

výměry 2 m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 376/2 a pozemku par. č. 385/2,

ostatní plocha, silnice, výměry 1 m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 385, vše

na základě geometrického plánu č. 3024-91/2014 ze dne 22. 7. 2014, vše v k.ú. Polanka nad

Odrou, za účelem majetkoprávniho vypořádání pozemků pod mostní konstrukci č. 478-005, ve

vlastnictví Moravskoslezského kraje, jež je zastoupený Správou silnic Moravskoslezského

kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

2) ukládá

postoupit žádost k projednání ZMO.

ZMOb/0009/19

Bezúplatný převod pozemků par. č. 3081/4, 3345, 3424 a 3425 - žadatel: město

Klimkovice

Usnesení číslo: 0031IZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) nedoporučuje

Zastupitelstvu města Ostravy bezúplatný převod pozemků par. č. 3081/4, orná půda, výměry

215 m2, par. č. 3345, orná půda, výměry 1335 m2, par. č. 3424, orná půda, výměry 1278 m2 a

par. č. 3425, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 370 m2, vše v k.ú. Klimkovice, žadatel:

Město Klimkovice, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice.

2) ukládá

sdělit stanovisko SMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu se zákonem č 101/2000 Sb , o ochraně osobních údaju a o změně některých zakonu v platném znění. je dokument zveřejněn v upravené

podobě
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Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0001/19

Převod mostní konstrukce na pozemcích par. č. 3132/5, 3132/6, 3133/7, 3136/1,

3136/8, 3141/1, 3143/1, 3143/5 a 3147/2, k.ú. Polanka nad Odrou do majetku SMO

Usneseni číslo: 0032/ZMOb-Poll1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s převodem mostního objektu nacházejícího se na pozemcích par. č. 3132/5, 3132/6, 3133/7,

3136/1, 3136/8, 3141/1, 3143/1, 3143/5 a 3147/2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou - ve výši

reprodukční pořizovací ceny 524 200,- Kč do majetku Statutárního města Ostrava.

2) ukládá

provést všechny nezbytné úkony s převodem na SMO.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

ZMOb/0013I19

Zpráva z projednání finančního a Kontrolního výborů

Usneseni číslo: 0033/ZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu z projednání Finančního a Kontrolniho výboru při Zastupitelstvu městského obvodu

Polanka nad Odrou.

ZMOb/0004/19

Dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou sportovním

organizacím

Usneseni číslo: 0034/ZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

v souladu se schválenými platnými zásadami poskytnout finanční dotace pro rok 2019

sportovním organizacím Polanky nad Odrou a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotaci následovně:

SK házená Polanka nad Odrou, zs., IČ: 041 03 734, 154118,- Kč,

VK Polanka nad Odrou, zs., IČ: 041 29 423, 59 972,- Kč,

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, zs., IČ: 488 04 053, 137 980,- Kč,

Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou, IČ: 449 38 934, 97 931 ,- Kč.

2) zplňomocňuje

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

finančních dotací dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu se zákonem č 101/2000 Sb . o ochraně osobních údaju a o změně některých zákonu, v platném znění. je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

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

2MOb/0002l19

Zádost o dotaci na provoz kina Retrostar a aparaturu pro dechovou hudbu

Usnesení číslo: 0035IZMOb-Poll1822l3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

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

2019 zapsanému spolku: Retrostar 2. s. Janovská 333, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou,

IČ 22710027, za účelem zajištění promítání filmů v roce 2019 v soukromém objektu — budově

místního kina č. p. 333, ul. Janovská, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, a to ve výši 70.000,-

Kč a pořízení aparatury pro dechovou hudbu ve výši 5.000,- 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: 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 financi, vnitřních věcí a majetku

ZMOb/0012/19

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 1-12/2018 včetně přehledu

hospodaření na jednotlivých účtech.

Usnesení čislo: 0036/ZMOb-Pol/1822I3

Zastupitelstvo méstského 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 2018 včetně přehledu

hospodaření městského obvodu dle jednotlivých účtů

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

V souladu se zákonem č 101/2000 Sb o ochraně osobních ůdaju a o změně některých zákonu. v platném znění je dokument zveřejněn v upravené

podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0011/19

Oprava schváleného rozpočtu na rok 2019

Usnesení číslo: 0037/ZMOb-Poll1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) schvaluje

opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2019 následovně:

Sníží příjmy:

Pol. 4112 o 104 tis. Kč

/ Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/

Sníží běžné výdaje:

§ 6409 Pol. 5901 o 104 tis. Kč

/ ostatni činnosti j.n. — nespecifikované rezervy/

2) schvaluje

opravu schváleného rozpočtu na rok 2019 v oblasti výdajů Izměna rozpočtové skladby/, která:

Sníží:

§ 5212,po|. 5901 o 53 tis. Kč

/ Ochrana obyvatelstva, Nespecifikované rezervy/

Zvýší:

§ 5213, pol. 5903 o 53 tis. Kč

/ Krizová opatření, Rezerva na krizová opatřeni/

3) ukládá

provést opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2019 dle

bodu

1) a 2) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financi, vnitřních věcí a majetku

ZMOb/0015/19

Finanční zapojení SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou do výměny

kotlů v letech 2019 - 2023 v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací.

Usneseni čislo: OO38/ZMOb-Pol/1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) rozhodlo

vyčlenit částku ve výši 500 000 Kč z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na

podporu žádosti pro výměnu kotlů, podaných v rámci 3, výzvy Kotlíkových dotací, s tím, že na

jednu žádost bude poskytnut finanční dar ve výši 10 000 Kč.

2) pověřuje

Radu městského obvodu Polanka nad Odrou uzavíráním darovacích smluv o poskytnutí

finančního daru ve výši 10 000 Kč pro fyzickou osobu v rámci podané žádosti o výměnu kotle

na území městského ovbodu Polanka nad Odrou v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací.

3) ukládá

V souladu se zákonem č 101/2000 Sb „ o ochraně osobních údaju a o změně některých zakonu. v platném znění je dokument zveřejněn v upravené
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

zastupitelstvo městského obvodu

starostovi městského obvodu zajistit všechny potřebné administrativní kroky pro poskytnutí

finančního daru fyzickým osobám v rámci podané žádosti o výměnu kotle na území městského

obvodu Polanka nad Odrou.

ZMOb/0014/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

Usneseni číslo: 0039/ZMOb-Poll1822/3

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu se zakonem (: 101/2000 Sb „ o ochraně osobních údaju a o změně některých zakonu. v platném zněni ie dokument zveřejněn v upravené

podobě
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