
 

Přehled usnesení 

z 10. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané dne 17.6.2019 v kanceláři starosty obce 

 

1/100619 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo číslo 201923 na vypracování díla 

„Studie místní komunikace, ul. Krmelínská v obci Stará Ves nad Ondřejnicí“ 

s firmou ing. Martin Limanovský, se sídlem 1. máje 655/12, Bílovec, IČ 

04073762 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

2/100619 a) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Stará Ves nad Ondřejnicí – Odkanalizování obce, II. etapa“ a to ve prospěch 

firmy STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, Ostrava, IČ 41035704 a 

pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

2/100619 b) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější  nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Koordinátor BOZP na stavbě Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce, 

II. etapa“ a to ve prospěch firmy Vysplan s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 

Jihlava, IČ 27717089 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

2/100619 c) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější  nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Technický dozor na stavbě Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce, II. 

etapa“ a to ve prospěch firmy INGAT inženýrské činnosti, s.r.o., se sídlem 

Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 28644841 a pověřuje starostu 

obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

2/100619 d) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější  nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Autorský dozor na stavbě Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce, II. 

etapa “ a to ve prospěch firmy KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 

Ostrava, IČ 0057758 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

3/100619 Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Kiosek pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí a její přilehlé okolí“ a to ve prospěch 

firmy inpublic technology s.r.o., se sídlem Mečislavova 164/7, Praha 4, IČ 

27490882, DIČ CZ27490882o a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné 

smlouvy. 

 

4/100619 Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 24. června 2019 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

s tímto programem: 

1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 

2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018 

3. Závěrečný účet SMOPO za rok 2018 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

5. Smlouva o nákupu pozemku p. č. 828/13 a 1980/65 v k. ú. Stará Ves n. O. 

do vlastnictví obce 

6. Nákup pozemku p. č. 3369 v k. ú. Stará Ves n. O. do vlastnictví obce 
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7. Schválení Veřejnoprávní smluv: 

- Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica z. s. 

- Tělocvičná jednota Sokol Košatka 

- KONDOR – skupina Stará Ves 

- Český rybářský svaz, z. s., MO Stará Ves n. O. 

- Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s. 

8. Různé 

 

5/100619 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s firmou Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská 

Ostrava, IČ 70890021 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

19. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                 ……………………………………….. 

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

 

 


