
Přehled usnesení 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 24. 6. 2019 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

 

1/050619 Zastupitelstvo obce projednání závěrečného účtu uzavírá: 

a) Vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce za r. 2018 vč. Zprávy 

auditora o přezkoumání obce za rok 2018 a to s výhradou (§ 17 odst. 7 písm. 

b) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

Příjmy celkem   55.818.258,27 Kč   

Výdaje celkem   79.009.631,53 Kč    

Saldo příjmů a výdajů            -23.191.373,26  Kč      

Financování            +23.191.373,26 Kč 

  

b) Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce, aby zabezpečila při provádění 

rozpočtových změn dodržování §16 odst. 4 zák. 250/2000 Sb.  

Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru průběžně kontrolovat 

naplnění rozpočtu a předkládat návrhy na rozpočtové změny Radě obce a 

zastupitelstvu obce. 

c) Ukládá starostovi obce zajistit odstranění nedostatků ze Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Stará Ves nad Ondřejnicí za rok 2018 

v účetnictví obce s termínem do 31.10.2019. 

d) Ukládá Radě obce připravit návrh nového plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizace do 31. 10. 2019. 

   

e) Schválením Závěrečného účtu obce za rok 2018 (§84 odst. 2) písm. c) 

Zákona o obcích). 

2/050619 Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu 

předložených podkladů v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220//2013 Sb. věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Předložené 

doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s vyhláškou a 

v souladu s požadavky schvalovacích orgánu v úplnosti. 

 Účetní jednotka nezatajila žádné skutečnosti, zpracovala účetní závěrku s cílem 

dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky. 

3/050619 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení měst a obcí 

povodí Ondřejnice za rok 2018. Závěrečný účet byl projednán a schválen Valnou 

hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 27. 3. 2019. 

 

 b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst 

a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem 

svazku obcí a jeho finančními prostředky v roce 2018 ze dne 27. 3. 2019. 

 

4/050619 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.  

b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, které je přílohou 

zápisu. 



 

5/050619 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na odkup pozemku parc. č. 828/13 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 232 m2 a pozemku parc. č. 1980/65 – 

neplodná půda, ostatní plocha o výměře 306 m2 vše v k. ú. Stará Ves, zapsaný na LV č. 

1541, od p. …….., bytem ……………, za cenu 50.000,- Kč a pověřuje starostu obce 

uzavřením příslušné Kupní smlouvy. 

 

6/050619 Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku parc. č. 3369 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 358 m2  v k. ú. Stará Ves, zapsaný na LV č. 409, od p. ……., 

bytem …………, Stará Ves nad Ondřejnicí, za cenu 34.320,- Kč zjištěnou znaleckým 

posudkem  ing. Arch. Tomáše Rybky, č. 4382-22/2019 ze dne 5. 6. 2019 a pověřuje 

starostu obce uzavřením příslušné Kupní smlouvy. 

 

7/050619 a) Zastupitelstvo obce schvaluje  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona 

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

předpisů pro Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z. s., Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 

60781378, zastoupený Mgr. Pavlou Hranickou, bytem Dolní 347, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, ve výši 61.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/050619 b) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona 

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

předpisů pro Tělocvičnou jednotu Sokol Košatka, IČ 75027445, zastoupený p. Jiřím 

Chmelíčkem, bytem Lubinská 47, Košatka, Stará Ves nad Ondřejnicí, ve výši 70.000,- 

Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/050619 c) Zastupitelstvo obce schvaluje  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona 

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

předpisů pro KONDOR – skupina Stará Ves nad Ondřejnicí, U Dubu 643, IČ 70632260, 

zastoupený p. Davidem Ulrichem, ve výši 55.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

7/050619 d) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona 

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

předpisů pro Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Petřvaldská 131, IČ 18050409, zastoupený Mgr. Vladimírem Pavloskem, bytem 

Dukelská 463, Stará Ves nad Ondřejnicí, ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

 

7/050619 e) 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 p. Radimem Hynečkem, bytem 

Sportovní 389, ve výši 80.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

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

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

 

Ve Staré Vsi n. O., dne 1 


