
 

Přehled usnesení 

ze 14. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 2. 9. 2019 v kanceláři starosty obce 

1/140819 Rada obce postupuje k projednání na ZO Nabídku na odkoupení pozemků 

s místní komunikací, související dešťovou kanalizaci a vodovodního řádu do 

majetku obce, kterou předložili p. …….., p. ……… a manželé ……...  

 

2/140819 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s firmou Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 

Moravská Ostrava, IČ 70890021, DIČ CZ70890021, na realizaci trvalé stavby 

„Zpracování projektové dokumentace na Chodník se smíšeným provozem 

cyklistů a chodců podél komunikace III/48615 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

– délka 1,45 km“ a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

3/140819 Rada obce schvaluje vynucený odprodej 1 ks akcie společnosti AQUALIA 

CZECH S.L., se sídlem Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid, která je 

hlavním akcionářem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 

45193665. 

 

4/140819 Rada obce schválila prominutí nájmu za nebytové prostory v zámku pro 

KELTIK z. s., se sídlem Václava Košaře 22/102, Ostrava – Dubina, IČ 

66935113. 

 

5/140819 Rada obce schvaluje Organizační opatření v Mateřské škole Stará Ves nad 

Ondřejnicí pro školní rok 2019/2020. 

 

6/140819 Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 23. září 2019 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

s tímto programem: 

1. Přijetí kontokorentního úvěru 

2. Projednání dodatku k úvěrové smlouvě na financování „Zámku“ 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

4. Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva obce dle §76 Zákona 

o obcích 

5. Projednání Darovací smlouvy č. OV/132/j/2019/Ha – pozemky pod 

chodníkem na ul. Petřvaldské a Proskovické 

6. Nabídka na převedení pozemků s místní komunikací, související dešťovou 

kanalizací a vodovodu do majetku obce – ul. Slunečná 

7. Informace o přípravě realizace projektu „Odkanalizování obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí – II. etapa“ 

8. Projednání záměru směny části pozemku parc. č. 1607/2 v k. ú. Stará Ves n. 

O. 

 



 


