
Přehled usnesení 

ze 38. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané dne 23. 11. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/381120 Rada obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Stará Ves 

nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, na rok 2021. 

 

2/381120 Rada obce schvaluje střednědobý výhled na r. 2022-2023 pro Základní školu a 

Mateřskou školu Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace. 

 

3/381120 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019957/02 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ 

CZ24729035, zastoupenou firmou NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-

Místek, Sadová 609, IČ 28633504, DIČ CZ28633504 a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

 

4/381120 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019606/4, Stará Ves nad Ondřejnicí 3358/5, 

NNk s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena firmou TRABBAU a.s., se 

sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 – Vinohrady, IČ 28582675 a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

5/381120 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s ………………, na zpracování 

projektové dokumentace pro stavbu „Novostavba technických služeb obce“ a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/381120 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Regionální rozvojová 

agentura Východní Moravy, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5146, Zlín, IČ 45659176, 

jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti a poradenství na projekt 

„Rekonstrukce stávajících vodních nádrží – Stará Ves nad Ondřejnicí“ a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/381120 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, které je přílohou zápisu. 

 

8/381120 Rada obce schvaluje Ceník č. 1/2020, kterým je stanovena cena stočného pro  

  období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na cenu 36,75 Kč/m3 bez DPH a 40,43  

  Kč/m3 s DPH dle platných právních předpisů. 

 

9/381120   Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 14. prosince 2020 v 17.00 hodin v zámku s tímto programem: 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 



2. Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves n. O. na 1. čtvrtletí r. 

2021 

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Ves n. O. na období 2022 – 2023 

4. Pozemky – směna části obecního pozemku parc. č. 648 v k. ú. Stará Ves 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o nočním klidu 

7. Darovací smlouva – Domov pro seniory Ondráš 

8. Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva obce dle §76 Zákona 

o obcích 

9. Různé 

 

10/381120 Rada obce schvaluje složení inventarizačních komisí pro provedení 

inventarizace za rok 2020: 

 Dílčí inventarizační komise:  předseda - p. Slavoj Palička 

       Členové -  p. Jaroslav Dorotík 

              p. Otakar Mlčoch 

 

 Hlavní inventarizační komise: předseda - ing. Petr Šupík 

       Členové -  ing. Ivo Trybulovský 

              RNDr. Janošek Michal, Ph.D. 

 

11/381120 Rada obce schvaluje ceny pronájmů místností v zámku - viz příloha. 

 

 


