
 

Přehled usnesení 

ze 47. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 3. 5. 2021 v kanceláři starosty obce 

 

1/470521 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020088/12 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., 

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

CZ24729035, zastoupenou na základě plné moci společností NOVPRO FM, 

s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, IČ 28633504, DIČ CZ28633504, a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

2/470621 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120079403 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určené k dodávce elektrické 

energie na stavbu Záhumenní s firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035. 

 

4/470521 Rada obce bere na vědomí Protokol č. VSL/2021/1 Stará Ves n. O. o provedení 

následné veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Stará Ves n. O., kterou provedl ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, Havířov – 

Město, IČ 47173548. 

 

6/470521 Rada obce schvaluje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti zveřejnit záměr na pronájem 

pozemků – parc. č. 2518 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha parc. č. 

2657 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2658 – zastavěná plocha a nádvoří a 

parc. č. 2888 – zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Košatka nad Odrou, 

zapsané v katastru nemovitosti na LV č. 1 pro k. ú. Košatka nad Odrou. 

 

7/470521 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200,- Kč na osobu a den 

pro regionální organizaci Unie Roska v ČR, Novodvorská 3052, Frýdek-Místek, 

IČ 64120232. 

 

8/470521 Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v bytovém 

domě čp. 34 v Košatce ………….., bytem Stará Ves n. O. - Košatka, Oderská 

34 a to do 1. 10. 2023. 

 

9/470521 a) Rada obce schválila přidělení obecního bytu v bytovém domě Nad Zámkem 

497 p. ………………, bytem ……………. a to s účinnosti od 1. 6. 2021 do 31. 

5. 2026. 

 

9/470521 b) Rada obce schválila přidělení obecního bytu v domě Nad Poštou 202 p. 

……… a to s účinností od 1. 6. 2021 do 30. 5. 2023. 



11/470521 Rada obce jmenuje v souladu se Zásadami zřízení Školské rady při Základní 

škole a Mateřské škole Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, článek 

2, odst. 4) členy školské rady ……………………. 

 

12/470521 Rada obce schválila žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na podporu celoroční 

činnosti místních spolků a organizací pro rok 2021 a pověřuje starostu obce 

uzavřením příslušných veřejnoprávních smluv (viz příloha usnesení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


