
Přehled usnesení 

ze 7. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 1. 4. 2019 v kanceláři starosty obce 

 

1/070419 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – 

stavba vodovodní přípojky - s p. …………., bytem …… a p. 

……………, bytem ………. a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

2/070419  Rada obce schválila nákup komunální techniky – ramenová sekačka 

RSR 25 Z – za cenu 250.470,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce 

zajištěním objednávky. 

 

3/070419 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti – název 

akce – RVDSL1808_M_T_SVNO170-SVNO1HR_MET s firmou 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

2681/6, Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, DIČ CZ04084063 a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

5/070419 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016667/02 

s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupená na základě plné 

moci společnosti NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 

Sadová 609, IČ 28633504, DIČ CZ28633504 a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

6/070419 Rada obce schvaluje uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a 

povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících s firmou 

Axiom line s.r.o., se sídlem 28. října 546/228, Ostrava-Mariánské 

Hory, IČ 25840720, DIČ CZ25840720 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

7/070419 Rada obce schvaluje uzavření Smlouva o dílo – dodatek č. 1na stavbu 

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

Jan Slabý, se sídlem Bártkova 996, Brušperk, IČ 11540613, DIČ 

CZ5049142508 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

8/070419 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku 

parc. č. 90/1 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 



9/070419 Rada obce schválila jako předsedu kulturní komise RNDr. Michala 

Janoška, Ph.D., s účinností od 1. 4. 2019. 

10/070419 Rada obce schválila poskytnutí finančního daru ve výši 12.500,- Kč 

p…………….  

11/070419 Rada obce schvaluje Souhlas s nominací člena Svazu měst a obcí 

České republiky na člena Rady Svazu pro obec Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

dne 4. 4. 2019 

 

 

 

 

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

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

 

 

 


