
 

Přehled usnesení 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 9.3.2020 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

 

1/090320 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí pro rok 

2020 takto: 

  Příjmy celkem    117.188.720,44 Kč    

  Výdaje celkem   151.736.000,00 Kč    

  Saldo příjmů a výdajů  - 34.547.279,56 Kč    

  Financování              + 34.547.279,56 Kč 

 

2/090320  Zastupitelstvo obce na základě zák. č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2) písm. a) 

pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 1 mil. Kč.  

O provedených rozpočtových změnách bude zastupitelstvo obce informováno 

vždy na následujícím zasedání. 

 

3/090320 a) Zastupitelstvo obce schvaluje  Strategii rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

na r. 2020 – 2025. 

b) Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí schvaluje podání žádosti o 

dotaci z programu Ministerstva financí v roce 2020 (z podprogramu 298D2280 

– Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 

v působnosti obcí), a to na snížení energetické náročnosti a rekonstrukci kotelny 

u objektu Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Zároveň s tím 

Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí schvaluje příslušný investiční 

záměr na výše uvedenou stavbu. 

4/090320 Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích § 

84 odst. 2 písm. u) o názvu ulice „Sluneční stráň“. 

5/090320 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 110.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/090320 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona č. 

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

předpisů pro Římskokatolickou farnost Narození sv. Jana Křtitele, Farní 10, Stará Ves 

nad Ondřejnicí, IČ 66740134, zastoupená Mgr. ing. Janem Slavíkem – administrátorem 

farnosti. ve výši 750.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

Ve Staré Vsi n. O., dne 17. 3. 2020 

 

 

……………………………………………..   …………………………………… 

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



 

 

 

 


