
 

Přehled usnesení 

z 6. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 4. 3. 2019 v kanceláři starosty obce 

 

1/060319 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1183/PR/OS/2018 o zabezpečení 

přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou s firmou Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, DIČ CZ45193665 a pověřuje starostu obce 

uzavřením této smlouvy. 

2/060319 Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Košatka I. etapa“ a to ve prospěch 

firmy Jan Slabý, Bártkova 996, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 a pověřuje 

starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

3/060319 Rada obce schvaluje nabídku na výkon technického dozoru investora při 

stavební akci „Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Košatka, SO 101 

Společná stezka pro chodce cyklisty“ od ing. Tomáše Křikaly, projekční a 

inženýrská kancelář, Kounicova 2929/5, Ostrava, IČ 18492835, DIČ CZ 

6406050629, a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné objednávky. 

4/060319 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na provádění drobných prací na rok 2019 

od firmy Jan Slabý, Bártkova 996, Brušperk, IČ 11540613, DIČ CZ5409142508 

a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné objednávky. 

5/060319 Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 11. března 2019 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

s tímto programem: 

1. Projednání návrhu rozpočtu obce na r. 2019 

2. OZV o nočním klidu 

3. Žádost o odprodej pozemku p. č. 2335 v k. ú. Stará Ves – Ministerstvo 

obrany 

4. Žádost o prodej (pronájem) pozemků p. č. 746/5, 746/6, 747/9 v k. ú. Stará 

Ves 

5. Odkup pozemku do vlastnictví obce – p. č. 3363 v k. ú. Stará Ves 

6. Odkup pozemků do vlastnictví obce p. č. 845/26, 913/29, 845/6 a 913/5 v k. 

ú. Stará Ves 

7. Nabídka na převod majetku TJ Stará Ves n. O., z. s. 

8. Projednání návrhu studie výstavby zdravotního střediska vč. 5 bytových 

jednotek 

9. Schválení Veřejnoprávních smluv – Festival Poodří Františka Lýska, 

Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O., z. s. 

 

 

 



8/060319 Rada obce rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 6 tis. Kč pro Asociaci 

TOM ČR, TOM 20616 Ondřejnica, se sídlem Zámecká 1, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, IČ 06110380 pro Letní dětský tábor Ondřejnica, který se uskuteční 

v době od 21. 7. – 3. 8. 2019. 

10/060319  Rada obce pověřuje starostu obce zahájit jednání s Úřadem pro zastupování státu  

věcech majetkových, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Komenského 447, 

Frýdek-Místek, na úplatný převod pozemku parc. č. 2887 v k. ú. Košatka nad 

Odrou. 

 

 

 


