
Přehled usnesení 

ze 48. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 31. 5. 2021 v kanceláři starosty obce 

 

1/480521 a) Rada obce zrušuje usnesení č. 9/560813. 

b) Rada obce stanovuje cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích 

v majetku obce Stará Ves nad Ondřejnicí na základě požadavků podnikatelských 

subjektů, které nemají sídlo v obci za účelem jejich zařízení sloužící 

k podnikatelským účelům takto: 

- náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena žadatelem v souladu 

s vyhláškou č. 441/2013 Sb. „Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška)“ v platném znění. 

- minimální výše náhrady činí 1.200,- Kč 

- V případě rozsáhlé stavby nebo při pochybnostech Rady obce o navržené výši 

náhrady bude náhrada stanovena znaleckým posudkem. 

Takto stanovena cena je uvedena bez DPH. 

2/480521 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

IP-12-8026797/VB2 – Stará Ves nad Ondřejnicí 992/1, příp. NNk, s firmou ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 674/8, IČ 24729035, 

DIČ CZ24729035, zastoupenou firmou ELTOM s.r.o., Oběžná 163/19, Ostrava-

Mariánské Hory, IČ 25837117 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

3/480521 Rada obce neschvaluje žádost o pronájem budovy v Košatce – bývalý obchod, 

kterou předložila firma Danita Miloš, Petřvald 2, Petřvaldík 49. 

4/480521 Rada obce schvaluje uzavřeni Smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561 a pověřuje starostu obce 

uzavřením příslušné smlouvy. 

 

5/480521  Rada obce schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Stará Ves nad Ondřejnicí 

(vypůjčitelem) a p. Zdeňkou Ivánkovou, bytem Staříč 463 (půjčitelem 

vystavovaných předmětů) k realizaci výstavy Dobové kočárky v prostorách 

zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

6/480521 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč pro mobilní 

hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176, DIČ 

CZ26850176.  

 

7/480521  a) Rada obce schvaluje nabídku od ing. Martina Limanovského, bytem 1. máje 

655/12, Bílovec, na zpracování projektové dokumentace na stavbu Cyklostezka 

Stará Ves – Košatka a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné dohody.  
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7/480521 b) Rada obce schvaluje nabídku od ing. Martina Limanovského, bytem 1. máje 

655/12, Bílovec, na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Chodník ul. 

Krmelínská, Stará Ves nad Ondřejnicí“ a pověřuje starostu obce uzavřením 

příslušné dohody. 

 

8/480521 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2518 – 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4155 m2, parc. č. 2657 

– zastavěná plocha a nádvoří o výměř 82 m2, parc. č. 2658 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 44 m2 a parc. č. 2888 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

60 m2 vše v k. ú. Košatka nad Odrou, s Tělocvičnou jednotou Sokol Košatka, 

IČ 75027445, se sídlem Lubinská 131, Košatka, Stará Ves nad Ondřejnicí a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

9/480521 Rada obce schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování 

hudebních děl – VP_2021_39795 s firmou OSA – ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, Praha 6, IČ 

63839997 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

13/480521  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. 2020, 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. 

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. 

 

14/480521 Rada obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, který činil 

336.033,45 Kč Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí 

příspěvkové organizace, takto: 

- Fond odměn    56.033,45   Kč 

- Fond rezervní         280.000,00   Kč 

 

15/480521 Rada obce schvaluje odpisový plán pro rok 2021 Základní školy a Mateřské 

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

zápisu. 

 

16/480521 Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Stará Ves nad 

Ondřejnicí – sběrný dvůr - dodávky“ a to ve prospěch firmy MEVA-TIC s.r.o., 

Chelčického 128, Roudnice nad Labem IČ 62742051 a pověřuje starostu obce 

uzavřením smlouvy o dílo. 

 

17/480521 a) Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy v bytovém domě Oderská 34, 

Stará Ves n. O., Košatka, uzavřenou s p. Lukášem Křížem. 
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17/480521 b) Rada obce schválila přidělení obecního bytu v bytovém domě Oderská 34, 

Košatka, Stará Ves nad Ondřejnicí p. Janě Křížové Šindelové, bytem Stará Ves 

nad Ondřejnicí, Na Drahách 29, Stará Ves nad Ondřejnicí a to s účinnosti od  

1. 6. 2021 do 31. 5. 2023. 

 

18/480521 Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvková 

organizace Mgr. Yvettě Kunzové ve výši 20.000,- Kč. Odměna bude vyplacena 

ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

19/480521 Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Šnajder spol. s.r.o., se sídlem 

Kunčičky u Bašky 139, Baška, IČ 25859072, na realizaci rekonstrukce otopné 

soustavy v části 3. NP zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

 

20/480521 Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 28. června 2021 v 17.00 hodin v zámku s tímto programem: 

1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020 

3. Schválení závěrečného účtu SMOPO za rok 2020 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

5. Prominutí nájmu nebytových prostor z důvodu vyhlášení mimořádného 

stavu 

6. Schválení Veřejnoprávní smluv 

7. Pozemky – záměr prodeje 

a)Pozemky parc. č. 2592 a 2593 v k. ú. Košatka nad Odrou 

b)Pozemek parc. č. 58/2 v k. ú. Stará Ves 

c)Pozemek parc. č. 608/1 v k. ú. Stará Ves 

Pozemky – záměr nákupu 

a)Pozemek parc. č. 1257/4 v k. ú. Stará Ves 

b)Část pozemku parc. č. 3049 v k. ú. Košatka nad Odrou 

8.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní – Správa silnic MSK, p. o. 

9.Návrhy na vydání Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 

10.Různé 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

Dne 3. 6. 2021 

 

 

 


