
 

Přehled usnesení 

ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves n. O., 

konaného 14. 12. 2020 v zámku 

 

1/121220 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020. 

b) Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje Radu obce prováděním rozpočtových 

opatření rozpočtu 2020 v plném rozsahu. Toto pověření platí do 31. 12. 2020. 

2/121220 Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí na I. čtvrtletí roku 2021. Pravidla jsou přílohou usnesení. 

 

3/121220 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí na období 2022 – 2023. 

 

           rok 2022   rok 2023 

  Příjmy    53.000.000,- Kč               56.000.000,- Kč 

  Výdaje    49.732.820,- Kč       52.732.820,- Kč 

  Saldo P+V     3.267.180,- Kč         3.267.180,- Kč 

 

4/121220 a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 648 díl b) – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 1 pro k. ú. Stará Ves, 

……………….., za cenu 29.531,60 Kč, stanovenou Znaleckým posudkem č. 

4451-31/2020 ze dne 9. 12. 2020, zpracovaným ing. Arch. Tomášem Rybkou, J. 

Hory 521, Frýdek-Místek, a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné  

smlouvy. 

 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků parc. č. 698 díl c) – ostatní 

komunikace, parc. č. 697/2 – ostatní komunikace a parc. č. 699/2 – ostatní 

komunikace, vše v k. ú. Stará Ves, zapsaných na LV č. 288, ……………….., za 

smluvní cenu 29.531,60 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné 

smlouvy. 

 

5/121220 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. 

 

6/121220 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 2/2020 o nočním klidu. 

 

7/121220 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Stará Ves 

nad Ondřejnicí a Domovem pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace, se 

sídlem Fryčovická 518, Brušperk, IČ 66933722 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

 

  



8/121220 a) Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje starostovi obce ……….. mimořádnou odměnu 

ve výši dvojnásobku nárokové odměny za měsíc za výkon funkce starosty dle 

přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků v platném znění. Odměna se schvaluje za 

splnění významných úkolů obce – úspěšné dokončení projektu v rámci 13. výzvy 

IROP – Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – stavební úpravy II. včetně 

finančního vypořádání a organizační zajištění realizace díla „Stará Ves nad 

Ondřejnicí – odkanalizování obce II. etapa“, na které byla poskytnuta dotace 

z Fondu soudržnosti Operační program životní prostředí. 

 

b) Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje …………… mimořádnou odměnu ve výši 

4.500,- Kč tj. jednonásobku nárokové odměny za měsíční výkon funkce 

předsedkyně občanské komise a členky kulturní komise dle přílohy nařízení 

vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků. Odměna se schvaluje za hudební doprovod u občanských 

obřadů. 

 

c)  Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje ………….., mimořádnou odměnu ve výši 

9.000,- Kč tj. dvounásobku nárokové odměny za měsíční výkon funkce předsedy 

kulturní komise a člena finančního výboru dle přílohy nařízení vlády č. 202/2018 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna 

se schvaluje za přípravu a kompletaci staroveských zpravodajů a staroveského 

kalendáře na rok 2021. 

 

9/121220 Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí schvaluje podání žádosti o dotaci 

s názvem „BĚŽECKÁ A SKOKOVÁ DRÁHA U ZŠ STARÁ VES NAD 

ONDŘEJNICÍ“ do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, 

117D8210 – Program obnovy a rozvoje venkova, dotační titul B – Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury. 


