
Přehled usnesení 

z 28. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 8. 4. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/280420 Rada obce bere na vědomí informace o fungování obce v rámci krizového stavu. 

 

2/280420 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k Pachtovní 

smlouvy k provozování vodního díla na vodovodní řád v délce geodetického 

zaměření 375,85m, DN 100 z materiálu HDPE 100 RC SDR 17 PN 10 TS 

umístěný na pozemcích parc. č. 173/1, 3311, 3375, 3337, 3338 v k. ú. Stará Ves 

nad Ondřejnicí.  

 

3/280420 Rada obce schvaluje záměr obce vypůjčit nemovitost – budovu bez čp. jiná 

stavba na pozemku parc. č. 1093/1 a pozemek parc. č. 1093/2 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 860 m2, zapsaných na LV č. 1 pro k. ú. Stará Ves. 

 

4/280420 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – STV20_SOD s firmou DIGIS, 

spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 

19012276, DIČ CZ19012276 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

5/280410 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. OV/315/d/2019/Ha mezi Moravskoslezským krajem, se 

sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692 – budoucí 

povinný a GasNet s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Ústí nad Labem, Klíše, IČ 

279295567, DIČ CZ27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311 a 

Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 

00297232, DIČ CZ00297232 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

6/280420 Rada obce schvaluje uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po 

provedení opravy povrchu silnice č. OV/66/n/2020/Ja s Moravskoslezským 

krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711 a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/280420 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-8016667/02 s firmou 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 uzavřením. 

 

 

 



8/280410 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025760/3, Stará Ves nad Ond. 

595, přípojka NNk s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou firmou ing. 

Martin Barteček, IČ 47195355, se sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 – 

Vinohrady a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

9/280420 Rada obce rozhodla o neuplatňování sankcí z důvodu pozdních plateb u všech 

nájemních smluv na nebytové prostory a ukládá starostovi připravit po ukončení 

nouzového stavu materiál s vyčíslením případných prominutí dlužných částek 

vzniklých z uzavření provozoven. 

 

10/280420 Rada obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou 

Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s., se sídlem Sportovní 554, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, IČ 14613387 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

11/280420 Rada obce ukládá starostovi obce zajistit společné jednání RO a Osadního 

výboru v Košatce a zastupitelů p. Otakara Mlčocha a ing. Yvony Korpasové 

k fungování tohoto výboru po ukončení nouzového stavu. 

 

12/280420 Rada obce trvá na výpovědi, kterou obec zaslala dne 4. 11. 2019 firmě MACH-

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

 

13/280420 Rada obce bere na vědomí Petici občanů bydlící na ulici Krmelínská a pověřuje 

starostu obce zpracováním odpovědi. 

 

14/280420 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KONEKO, spol. s.r.o., se sídlem 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758, DIČ 

CZ00577758 na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

„Stará Ves nad Ondřejnicí – prodloužení vodovodu“ a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

 

15/280420 Rada obce přiděluje p. ……………….., Stará Ves nad Ondřejnicí, obecní byt 

v Košatce, Oderská 34 a to na dobu 2 let. 

 

 

 

 

 


