
 

Přehled usnesení 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 26. 11. 2018 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

 

1/021118 Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

2/021118 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0494994139/LCD s Českou 

spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

3/021118 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018, které je přílohou 

zápisu. 

4/021118 Zastupitelstvo obce na základě zák. č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2) písm. a) 

pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 500 tis. Kč.  

O provedených rozpočtových změnách bude zastupitelstvo obce informováno 

vždy na následujícím zasedání. 

 

5/021118 Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí na I. čtvrtletí roku 2019. Pravidla jsou přílohou usnesení. 

 

6/0211118 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí na období 2020 – 2021. 

      rok 2020   rok 2021 

  Příjmy   50.000.000,- Kč           53.000,000,- Kč 

  Výdaje   48.806.436,- Kč  52.023.674,- Kč 

  Saldo P + V    1.193.564,- Kč       976.326,- Kč 

 

7/021118 Zastupitelstvo obce určuje ing. Radislava Foltu v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů jako zodpovědného zastupitele ve věci pořizování územně plánovací 

dokumentace a jejich změn. 

 

8/021118 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

9/021118 a) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací 

č. OV/246/i/2018/Ha  s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zastoupený Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 

Ostrava, pro stavbu „Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél 

komunikace III/48615 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí – délka 1,45 km – II. 

etapa“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 



9/021118 b) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací 

č. OV/184/i/2018/Ha s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zastoupený Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 

Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, pro stavbu „Cyklostezka Stará Ves 

nad Ondřejnicí – Košatka I. etapa“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

9/021118 c) Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. OV/239/d/2018/Ha s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zastoupená 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Úprkova 795/4, Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, pro stavbu „Chodník 

se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615 v obci 

Stará Ves nad Ondřejnicí – délka 1,45 km – II. etapa“ a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

10/021118 a) Zastupitelstvo obce v souladu s § 120 zák. č. 128/2000 o obcích volí 

předsedou Osadního výboru p. Milana Korpase. 

b) Zastupitelstvo obce určuje tyto členy Osadního výboru: ing. Miroslav Solar, 

ing. Lucie Kantorová, ing. Yvona Korpasová, p. Jiří Maralík, p. Jiří Pilňáček, p. 

Daniel Venclík. 

11/021118 Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce a starostu obce zadáváním úkolů 

finančnímu výboru. 

12/021118 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke svolání pracovního zastupitelstva 

obce v průběhu 1.pololetí 2019 s programem projednání pravidel úhrady 

místního poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů 

v tomto volebním období.    

 

Ve Staré Vsi n. O., 30. 11. 2018 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 


