
 

Přehled usnesení 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves n. O., 

konaného 23. 9. 2019 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

 

1/060919 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 

1681977339/19 s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 

1929/62, IČ 45244782 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

2/060919 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 

04949914139/LCD ze dne 28. 11. 2018, uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s., 

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

 

3/060919 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, které je přílohou 

zápisu. 

 

4/060919 a) Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje  ………. mimořádnou odměnu ve výši 4.500,- 

Kč tj. jednonásobku nárokové odměny za měsíční výkon funkce předsedkyně 

občanské komise a členky kulturní komise dle přílohy nařízení vlády č. 202/2018 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna 

se schvaluje za hudební doprovod u občanských obřadů. 

 

b) Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje ……………..  mimořádnou odměnu ve výši 

9.000,- Kč tj. dvounásobku nárokové odměny za měsíční výkon funkce předsedy 

kulturní komise a člena finančního výboru dle přílohy nařízení vlády č. 202/2018 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna 

se schvaluje za přípravu a kompletaci staroveských zpravodajů. 

 

5/060919 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. OV/132/j/2019/Ha 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, 

DIČ CZ70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, DIČ 

CZ00095711 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/060919 a) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků: 

- Parc. č. 3338 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1939 m2, ve 

vlastnictví ………….. 

- Parc. č. 3337 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 15 m2, ve 

vlastnictví …………………………….. 

- parc. č. 3339 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 41 m2, ve 

vlastnictví ………………………. 

- parc. č. 3329 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 112 m2, ve 

vlastnictví ………………….. 



- parc. č. 3340 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 217 m2, ve 

vlastnictví ………………………… 

- parc. č. 3321 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 40 m2, ve 

vlastnictví ……………………….. 

- parc. č. 3311 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 29 m2, ve 

vlastnictví ………………………… 

- parc. č. 3336 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 38 m2, ve 

vlastnictví …………………… 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Stará Ves. Nákup pozemků bude 

realizován za smluvní cenu 100,- K/m2. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením příslušných kupních smluv. 

  

 b) Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu inženýrských sítí – SO 02  - ostatní 

místní komunikace – prodloužení vodovodu DN 100 - PE na ulici Slunečná za 

smluvní cenu 75.280,- Kč a SO 04 – ostatní místní komunikace – dešťová 

kanalizace komunikace za cenu 48.000,- Kč, ve vlastnictví ……………… 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením příslušné kupní smlouvy. 

 

7/060919 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě realizace stavby 

„Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí – II. etapa“. 

 

8/060919 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit část pozemku parc. č. 1607/2 v k. ú. 

Stará Ves n. O ve vlastnictví obce Stará Ves n. O., dle přiloženého situačního 

náčrtu. 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi n. O., 

Dne 25. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

 

 

 

 


