
Přehled usnesení 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves n. O., 

konaného 11. 3. 2019 v hasičské zbrojnici 

 

1/040319 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí pro rok 

  2019 takto: 

  Příjmy celkem    77.821.792,00 Kč    

  Výdaje celkem   67.043.000,00 Kč    

  Saldo příjmů a výdajů  10.778.792,00 Kč    

  Financování              -10.778.792,00 Kč 

2/040319 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 1/2019 o nočním klidu. 

3/040319 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na odprodej pozemku parc. č. 2335 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stará Ves, který je ve vlastnictví Obce 

Stará Ves n. O. 

4/040319 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 746/5 – vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p. č. 746/6 -  vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené a p. č. 747/9 – ostatní plocha, 

neplodná půda v k. ú. Stará Ves, které jsou ve vlastnictví Obce Stará Ves n. O. 

5/040319 Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku parc. č. 3363 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 133 m2 v k. ú. Stará Ves, zapsaný na LV č. 764, 

od …………… a ……………, bytem ……………, Stará Ves nad Ondřejnicí, 

za cenu 12.350,- Kč zjištěnou znaleckým posudkem  ing. Arch. Tomáše Rybky, 

č. 4362-2/2019 ze dne 24. 1. 2019 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné 

Kupní smlouvy. 

6/040319 Zastupitelstvo obce  schvaluje  odkup pozemků parc. č. 845/6 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 7 m2, parc. č. 845/26 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 68 m2 a parc. č. 913/5 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 101 m2, zapsané na LV č. 16, od ………………, bytem 

………………, za cenu7.930,- Kč zjištěnou znaleckým posudkem ing. Arch. 

Tomáše Rybky, č. 4363-3/2019 ze dne 24. 1. 2019 a pozemku parc. č. 913/29 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, rovněž od ……………., 

bytem ………………., za cenu 9.520,- Kč zjištěnou znaleckým posudkem ing. 

Arch. Tomáše Rybky, č. 4364-4/2019 ze dne 24. 1. 2019 a pověřuje starostu obce 

uzavřením příslušné Kupní smlouvy. 

 

7/040319 Zastupitelstvo obce ukládá RO připravit podklady pro převod nemovitého 

majetku Tělovýchovné jednoty Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s., Sportovní 554, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 14613387 a dořešení následného využívání tohoto 

majetku Tělovýchovnou jednotou z. s.. 
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8/040319 Zastupitelstvo obce ukládá RO další rozpracování investičního záměru pro 

výstavbu zdravotního střediska vč. 5 bytových jednotek. 

9/040319 a) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Tělovýchovnou jednotu Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s., 

Sportovní 554, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 14613387, zastoupený 

………………….., bytem …………, ve výši 250.000,- Kč a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

9/040319 b) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Festival Poodří Františka Lýska, z. s., Světlovská 2/82, 

724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 22685901, zastoupený ……….., ve výši 

100.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

Dne 13. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                ………………………………………… 

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce                    Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce 

 

 

 


