
Přehled usnesení 

z 9. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané dne 20. 5. 2019 v kanceláři starosty obce 

 

1/090519 Rada obce vzala na vědomí Protokol č. VSK/2019/1/Stará Ves n. O. o provedení 

následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Stará Ves n. O., p. o.. 

 

2/090519 Rada obce schvaluje návrh Smlouvy o právu stavby na akci „Odkanalizování 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí – ul. Sluneční“, která je přílohou zápisu. 

 

3/090519 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se Společnosti přátel Poodří, Oblá 

11, 709 00 Ostrava, IČ 64627870, o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na 

vydávání časopisu POODŘÍ. 

 

4/090519 Rada obce ukládá ing. Foltovi zajistit odborné vyjádření stavební komise 

k námitkám p. ………, bytem …………., Stará Ves nad Ondřejnicí, týkající se 

výstavby chodníku na ulici Brušperská. 

 

5/090519    a) Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč pro 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, Hladnovská 757/119, Ostrava-Muglinov, IČ70631808, DIČ 

CZ70631808. 

 

 b) Rada obce rozhodla neposkytnout finanční dar Asociaci rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Radost, Barákova 23, Prostějov, IČ 

47922281, DIČ CZ47922281. 

 

 c) Rada obce rozhodla neposkytnout finanční dar Lince bezpečí, Ústavní 95, 

Praha 8, IČ 61383198, DIČ CZ61383198. 

 

6/090519 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-8016806 s ČEZ Distribuci, a.s., 

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

24729035 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/090519 Rada obce jmenuje Mgr. Zuzanu Stejskalovou na pracovní místo zastupující 

ředitelka orgánu ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvková organizace, s platností 

od 6. 5. 2019. 

8/090519 Rada obce postupuje žádost na odkup pozemků p. č. 828/13 a 1980/65 v k. ú. 

Stará Ves k projednání na zasedání ZO. 

 

9/090519 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku k dohodě o slevě s firmou O2 Czech 

Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, 

DIČ CZ60193336 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 
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10/090519 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023999 s firmou ČEZ Distribuce 

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

CZ24729035, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o., se sídlem Teslova 

783/2, Ostrava-Přívoze, IČ 26809559, DIČ CZ26809559. 

11/090519 Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v bytovém 

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

34 a to do 1. 10. 2021. 

 

12/090519 Rada obce schválila jednorázovou úhradu 1000,- Kč za pronájem místa pro 

Cirkus TONY, hostující v naší obci ve dnech 21. 5. a 22. 5. 2019. 

 

13/090519 Rada obce bere na vědomí Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká 

knihovna, kterou podala Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

14/090519 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – dodatku č. 2 na stavební akci 

„Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Košatka I. etapa“ s firmou Jan Slabý, 

Bártkova 996, Brušperk, IČ 11540613, DIČ CZ5409142508  a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

15/090519  a) 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. 2018, 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. 

 

b) 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. 

15/090519  

Rada obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018, který činil 

180.114,23 Kč Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí 

příspěvkové organizace, takto: 

- Fond odměn  100.000,00   Kč 

- Fond rezervní           80.114,23   Kč 

 

c)Rada obce schvaluje odpisový plán pro rok 2019 Základní školy a Mateřské 

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

zápisu. 

 

Ve Staré Vsi n. O., dne 22. 5. 2019 

 

 

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

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



 

 

 

 


