
Přehled usnesení 

z 57. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného dne 15. 11. 2021 v kanceláři starosty obce 

 

1/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

IV-12-8018347/VB6 Stará Ves nad Ondřejnicí 3315, NNk, s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou 

firmou ELTOM, s.r.o., Oběžná 163/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25837117 

a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

2/571121 Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 5/2021, které je přílohou zápisu. 

 

3/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021850/2, Stará Ves nad Ond. 

973/1, přípojka NNk, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou 

firmou TRABBAU a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 – Vinohrady, IČ 

28582675 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.  

 

4/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021951/1/SOBS/2021/DOČ 

Stará Ves nad Ondřejnicí 2351/4, DTS, NN, s firmou ČEZ Distribuce a.s., se 

sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

5/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8029508/02 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. 

 

6/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 06/21 s firmou INPROS F-M, 

s.r.o., se sídlem 28. října 1639, Frýdek-Místek, IČ 64611281, DIČ CZ64611281, 

na zpracování studie pro stavbu „Revitalizace areálu vč. stavebních úprav 

objektu na parc. č. 1105 a 1102, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Regionální rozvojová 

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

na zpracování projektové žádosti a poradenství na projekt s názvem 

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

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 



8/571121 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za 

účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik s firmou 

GREEN Logistics CZ s.r.o., se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, Praha 7, IČ 

09632409, DIČ CZ09632409 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

9/571121 Rada obce bere na vědomí žádost ZO ČSOP Nový Jičín, záchranná stanice a 

Dům přírody Poodří, se sídlem Bartošovice 146, o poskytnutí dotace na provoz 

záchranné stanice v Bartošovicích na rok 2022. 

 

10/571121 a) Rada obce schvaluje střednědobý výhled na r. 2023-2024 pro Základní školu 

a Mateřskou školu Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace. 

 

10/571121 b) Rada obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Stará 

Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, na rok 2022. 

 

10/571121 c) Rada obce schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Stará 

Ves nad Ondřejnicí, p. o., Zámecká 38, pro klimatizační jednotku Sinclair herna 

+ kuchyň dle přiloženého odpisového plánu, který je přílohou zápisu. 

 

11/571121 Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvková 

organizace………………ve výši 40.000,- Kč. Odměna bude vyplacena ze 

mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

12/571121 Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 6. prosince 2021 v 17.00 hodin v zámku s tímto programem: 

1.a) Rozpočtové opatření č. 6/2021 

   b) Pověření k provádění rozpočtových opatření pro Radu obce 

2.Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves nad Ondřejnicí na I. čtvrtletí 

r. 2022 

3.Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Ves nad Ondřejnicí na období 2023-

2024 

4.Prodej pozemku parc. č. 58/2 v k. ú. Stará Ves n. O. 

5.Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku 

6.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

7.Zpráva kontrolního výboru SMOPO 

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

obcích 

9. Různé 

 

 

…………………………………………                        …………………………………….. 

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



 


