
Přehled usnesení 

z 11. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 29. 7. 2019, v kanceláři starosty obce 

 

1/110719 Rada obce pověřuje starostu zajištěním prodeje 1 ks akcie firmy SmVaK Ostrava 

a.s. společnosti AQUALIA CZECH S. L..  

 

2/110719 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200,- Kč na osobu a den 

pro regionální organizaci Unie Roska v ČR, Novodvorská 3052, Frýdek-Místek, 

IČ 64120232. 

 

3/110719 Rada obce pověřuje starostu obce zajištěním opravy parkoviště u MŠ nad 

Zámkem firmou Jan Slabý, Brušperk, za nabídkovou cenu. 

 

4/110719 Rada obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou MACH-

NARWALL, spol. s.r.o., se sídlem 28. října 696/205, Ostrava-Mariánské Hory, 

IČ 61942570, DIČ CZ61942570, o nájmu pozemku ve vlastnictví obce na 

umístění reklamního zařízení. 

 

5/110719 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016507 s firmou ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8 zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o., se sídlem Teslova 783/2, 

Ostrava-Přívoz a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/110719 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IP-12-8021504/01 se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou 

společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, IČ 

28633504, DIČ CZ28633504 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

7/110719 a) Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., 

příspěvková organizace ……………….. ve výši 27 tis. Kč. Odměna bude 

vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

 b) Rada obce schvaluje odměnu zastupující ředitelce orgánu ZŠ a MŠ Stará Ves 

n. O., příspěvkové organizace, …………….. ve výši 15 tis. Kč. Odměna bude 

vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stará Ves 

nad Ondřejnicí. 

 

8/110719 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů 

projektu „Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí“ a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 



9/110719 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou VALUE ADDED a.s., se 

sídlem Opletalova 27, Praha 1, IČ 26130521, DIČ CZ26130521a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

 

10/110719 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019, které je přílohou zápisu. 

 

11/110719 Rada obce pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s firmou 

SEMPRONEMO s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava-Martinov, IČ 

02615169, DČ CZ02615169, na odkup chodníků před prodejnou Hruška a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


