
Přehled usnesení 

z 1. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 12. 11. 2018 v kanceláři starosty obce od 16.00 hodin 

 

1/011118 Rada obce schvaluje Jednací řád Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

2/011118 Rada obce souhlasí s uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (budoucí povinná – vlastník) 

a p. …………, bytem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Veleslavínova……  

(budoucí oprávněný).    

3/01118 Rada obce souhlasí s uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (budoucí povinná – vlastník) 

a p. …………., bytem Brušperk, Gruntovní …. (budoucí oprávněný).    

5/01112 Rada obce rozhodla o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 

10 000,- Kč Českému svazu chovatelů z. s. Stará Ves nad Ondřejnicí.  

6/011118 Rada obce svěřuje výkon obecné (zbytkové) pravomoci rady obce podle §102 

odst. 3 zákona o obcích (128/2000 Sb.) zcela starostovi obce. 

7/011118 Rada obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 26. listopadu 2018 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. 

O.. Program jednání: 

1.Projednání Jednacího řádu ZO 

2.Přijetí úvěru od České spořitelny a.s. 

3.Rozpočtové opatření č. 5/2018 

4.Oprávnění RO ke schvalování rozpočtových opatření do 500 tis. Kč 

5.Rozpočtové provizorium na r. 2019 

6.Střednědobý výhled obce Stará Ves n. O. 

7.Pověřený zastupitel pro Územní plán obce 

8.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

9.Smlouvy: 

a) Smlouva budoucí darovací – cyklochodník Brušperská 

b)  Smlouva budoucí darovací – cyklostezka Košatka 

c)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – č. OV/239/d/2018/Ha 

–  přeložka vodovodu na pozemku parc. č. 1970/2 – chodník Brušperská 

10.Osadní výbor 

 

8/011118 Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, žádost o pořizování Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves 

nad Ondřejnicí Magistrátem města Ostravy, tj. úřadem územního plánování, dle 

§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 



9/011118 Rada obce pověřuje členy zastupitelstva obce ing. Jana Menšíka, p. Slavoje 

Paličku, Mgr. Janu Boháčovou, ing. Petra Šupíka, Mgr. Vladimíra Pavloska 

k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství v obvodu 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11 a odst. 1 písm. a) 

zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Rada obce stanoví v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy zastupitelstva 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí ing. Jana Menšíka, p. Slavoje Paličku, Mgr. Janu 

Boháčovou, ing. Petra Šupíka a Mgr. Vladimíra Pavloska, aby užívali při 

občanských obřadech v obvodu obce Stará Ves nad Ondřejnicí závěsný odznak 

se státním znakem České republiky. 

10/011118 Rada obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o převodu rezervace 

příkonu č. 3639/2010/13 uzavřené s p. ………, bytem K Trní …., Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

 

 


