
 

Přehled usnesení 

z 29. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 27. 4. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/290420 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. 

 

2/290420 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-8016806/02 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. 

 

3/290420 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019019/01 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.  

 

4/290420 Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí schvaluje zařazení území obce do území 

působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2021 – 2027. 

 

5/290420 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HydroIdea s.r.o., se 

sídlem Lešetínská 676/68, Ostrava, IČ 02929368, DIČ CZ02929368, na 

vypracování projektové dokumentace na akci „Zpracování projektové 

dokumentace na zlepšení odtokových poměrů Horní konec“ a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

6/290420 Rada obce bere na vědomí informace o neschválení žádosti o dotaci – SFDI – na 

stavební akci „Chodníky Košatka nad Odrou“. 

 

7/290420 Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o situaci v obci v době 

nouzového stavu ke dni 27. 4. 2020. 

 

8/290420 Rada obce bere na vědomí průběžnou informaci o postupu výstavby kanalizace 

v obci - II. etapa. 

9/290420 Rada obce stanovuje poplatek za zpětný odběr pneumatik z osobních vozidel ve 

výši 50,- Kč/ks. 



10/290420 Rada obce stanovuje s účinností od 1. 5. 2020 cenu za jednu motohodinu traktoru 

s přívěsem 350,- Kč. 

11/290420 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Kamenická dílna Orel 

Vítězslav, Liptáňské náměstí 878, Ostrava-Poruba, IČ 64083870, na akci 

„Rekonstrukce a restaurování ostění při kamenických pracích na schodišti a 

podlaží na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí“ a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

12/290420 Rada obce bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy 

Stará Ves nad Ondřejnicí, p. o., o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 

v mateřské škole za měsíce březen, duben a květen 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


