
Přehled usnesení 

z 30. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 18. 5. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/300520 Rada obce schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha 8, IČ 

61383198, DIČ CZ61383198 finanční dar ve výši 5 tis. Kč. 

 

3/300520 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s organizaci KONDOR – 

skupina Stará Ves, IČ 70632260, se sídlem U Dubu 643, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, zastoupenou vedoucím skupiny p. Davidem Ulrichem a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

4/300520 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování 

vodního díla č. 00297232/SONP/OS/V/2020/D1 s firmou Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava-

Mariánské Hory, IČ 45193665, DIČ CZ45193665 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

5/300520 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou STASPO 

spol. s.r.o., se sídlem Těšínská 254, Ostrava-Radvanice, IČ 41035704, DIČ 

CZ41035704 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/300520 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou sport cité + s.r.o., se 

sídlem Bílovice 519, IČ 04929845, DIČ CZ04929845, jejímž předmětem je 

provést dílo „Víceúčelové hřiště u ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí – dětské hřiště“ 

a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/300520 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou sport cité + s.r.o., se 

sídlem Bílovice 519, IČ 04929845, DIČ CZ04929845, jejímž předmětem je 

provést dílo „Víceúčelové hřiště u ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí – fitness prvky“ 

a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

8/300520 Raba obce rozhodla neposkytnout finanční příspěvek firmě CETIN a.s., 

Jablonského 6/2091, Ostrava-Mariánské Hory, na výstavbu rDSLAMu. 

 

9/300520  a) Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí nezjistila, že by účetní závěrka ZŠ a MŠ 

Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, Zámecká 38, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, sestavena k 31. 12. 2019, 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. 

b) Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s  

§4 vyhl. č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. 

Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. 

 



 b) Rada obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, který 

činil 336.082,91 Kč Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí 

příspěvkové organizace, takto: 

- Fond odměn    56.082,91   Kč 

- Fond rezervní         280.000,00   Kč 

 

 c) Rada obce schvaluje odpisový plán pro rok 2020 Základní školy a Mateřské 

školy, příspěvková organizace, Stará Ves nad Ondřejnicí, který je přílohou 

zápisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


