
Přehled usnesení 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 6. 12. 2021 v zámku 

 

1/161221 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, které je přílohou 

zápisu. 

c) Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje Radu obce prováděním rozpočtových 

opatření rozpočtu 2021 v plném rozsahu. Toto pověření platí do 31. 12. 2021. 

2/161221 Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí na 1. čtvrtletí roku 2022. Pravidla jsou přílohou usnesení. 

 

3/161221 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí na období 2023 – 2024. 

 

           rok 2023   rok 2024 

  Příjmy    56.000.000,- Kč               60.000.000,- Kč  

  Výdaje    52.732.820,- Kč               56.732.820,- Kč  

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

     

 

4/161221 Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 58/2 – zahrada, o 

výměře 202 m² na LV č. 1 pro Obec a katastrální území Stará Ves, …….., bytem 

………, Stará Ves nad Ondřejnicí a ……., bytem …………, Ostrava-Dubina. 

 

5/161221 Zastupitelstvo obce volí pro volební období 2012-2026 do funkce přísedícího 

  Okresního soudu ve Frýdku-Místku: 

1. Paní J.O. , nar. ………., bytem Stará Ves n. O., ………… 

2. Pan Z.Š., nar. …………, bytem Stará Ves n. O., ………. 

3.  

6/161221 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

 

7/161221 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedených 

kontrolách hospodaření SMOPO za rok 2020. 

 

8/161221 a) 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. dvojnásobku 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. 



 

8/161221 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 

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 2022. 

 

8/161221 c) 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. Získání a vyúčtování dotací za rok 

2021 ve výši 45 milionů Kč (dotace na zámek, školu, hřiště, kanalizace, 

odbahnění rybníka). 

9/161221 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 3/2021 o nočním klidu. 

 

10/161221 Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu 

– Rozvoj Obce Stará Ves nad Ondřejnicí 2020 – 2025. 

 

11/161221 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1551/B1/2021/1 ke Smlouvě o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2021 se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, na financování akce 

„Chodníky Košatka nad Odrou“ – ISPROFOND 5817510212. 

 


