
Přehled usnesení 

z 33. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané dne 20. 7. 2020 v kanceláři starosty obce 

1/330720 

2/330720 

3/330720 

4/330720 

5/330720 

6/330720 

7/330720 

a) Rada obce souhlasí s převodem částky 1.045 tis. Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ 

Stará Ves n. O. do fondu investic ZŠ dle zákona 250/2000 Sb. §30 odst. 4. 

b) Rada obce rozhodla o odvodu částky 1.045 tis. Kč z účtu příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. na účet zřizovatele obce Stará Ves nad Ondřejnicí dle zákona 

250/2000 Sb. §28, odst. 9, písmeno b). 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce odkoupit od p. ….., bytem …………., 

pozemek pare. č. 845/21, o výměře 186 m2, v k. ú. Stará Ves. 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce přijat dar - pozemek pare. č. 1071/8 v k. ú. 

Stará Ves nad Ondřejnicí, který je ve vlastnictví manželů …………., bytem ………. a 

………, bytem ……………. 

Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12- 

8023999, Stará Ves nad Ondřejnicí 1245/1, přípojka NNk - s firmou ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, 

zastoupena na základě plné moci firmou ARPEX MORAVA a.s., se sídlem Teslova 

873/2, Ostrava-Přívoz, IČ 26809559, DIČ CZ26809559 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

Rada obce schvaluje předloženou nabídku od p. Jiřího Jančáka, bytem Stará Ves nad 

Ondřejnicí, U Vody, na dodávku zábradlí kolem Ondřejnice a pověřuje starostu obce 

vystavením objednávky. 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

firmou CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063, 

DIČ CZ04084063, zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a.s., se 

sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 25788680, DIČ CZ25788680 a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

a) Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 2020049 s firmou INNOVA Int. s.r.o., 

se sídlem Rudná 847/10, Ostrava-Vítkovice, IČ 27857255, DIČ CZ27857255 na 

zakázku s názvem „Stará Ves nad Ondřejnicí - snížení energetické náročnosti a 

rekonstrukce kotelny ZŠ“. 

b) Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou INNOVA Int. s.r.o., se 

sídlem Rudná 847/10, Ostrava-Vítkovice, IČ 27857255, DIČ CZ27857255 na zakázku 

s názvem „Stará Ves nad Ondřejnicí - snížení energetické náročnosti a rekonstrukce 

kotelny ZŠ“ a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

Zápis ze zasedání RO dne 20. 7. 2020 



 

8/330720 

9/330720 

10/330720 

11/330720 

Rada obce schvaluje pronájem prostor v zámku p. Jana Urbance, bytem Bruzovice 

324, IČ 74583026, pro pojišťovací služby a to za roční pronájem 1800,- Kč. 

Rada obce schválila žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na podporu celoroční činnosti 

místních spolků a organizací pro rok 2020 a pověřuje starostu obce uzavřením 

příslušných veřejnoprávních smluv (viz příloha usnesení). 

Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvková 

organizace …………. ve výši 29.250,- tis. Kč. Odměna bude vyplacena ze mzdových 

prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

Rada obce schvaluje Směrnici pro ochranu osobních údajů. 

8/330720 

9/330720 

10/330720 

11/330720 

Ve Staré Vsi n. O. 

Dne 25. 7. 2020 

 

 

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


