
Přehled usnesení 

ze 17. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 6. 11. 2019 v kanceláři starosty obce 

 

1/171119 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 201945 s firmou Limanovský 

s.r.o., se sídlem 1. máje 655/12, Bílovec, IČ 08321973, na vypracování díla 

„Analýza statické dopravy v obci Stará Ves nad Ondřejnicí“ a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

2/171119 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou VALUE ADDED a.s., se sídlem 

Opletalova 27, Praha, IČ 26130521, DIČ CZ26130521, jejímž předmětem je 

komplexní výkon funkce projektového managera a investičního dozoru projektu 

„Obec Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce – II. etapa“. 

 

3/171119 Rada obce schvaluje Nařízení obce č. 1/2019 o zákazu podomního a 

pochůzkového prodeje na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

4/171119 Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy 

Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvkové organizace, za školní rok 2018/2019. 

 

5/171119 Rada obce schvaluje složení inventarizačních komisí pro provedení 

inventarizace za rok 2019: 

 Dílčí inventarizační komise:  předseda - p. Slavoj Palička 

       Členové -  p. Jaroslav Dorotík 

              p. Otakar Mlčoch 

 

 Hlavní inventarizační komise: předseda - ing. Petr Šupík 

       Členové -  ing. Ivo Trybulovský 

              RNDr. Janošek Michal, Ph.D. 

 

6/171119 a) Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Vítězslavem Orlem, Liptáňské 

nám. 878, Ostrava-Poruba, IČ 64083870, na provedení díla „Rekonstrukce 

schodišťových stupňů na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí“ a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

 b) Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Vítězslavem Orlem, Liptáňské 

nám. 878, Ostrava-Poruba, IČ 64083870, na provedení díla „Dodání a položení 

cihlové dlažby na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí“ a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

 

7/171119 Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku pro zpracování zakázky 

„Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí“ – aktualizace Analýzy potenciálu 

produkce odpadů (materiálu) v zájmové oblasti a materiálových toků – k žádosti 

o podporu z OPŽP, kterou zpracovala firma Integra Consulting s.r.o., Pobřežní 

16, Praha 8, IČ 27566617. 



 

8/171119 Rada obce bere na vědomí návrh obecně závazných vyhlášek: 

- O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

- O místním poplatku z pobytu 

- O místním poplatku ze psů 

- O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- O stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování TDO 

- O nočním klidu 

a postupuje je ke schválení na zasedání zastupitelstva obce. 

 

9/171119 Rada obce schvaluje cenovou nabídku služeb číslo 036997 Monitoring hluku 

z dopravy na komunikaci I/58, kterou zpracovala firma Zdravotní ústava se 

sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, IČ 71009396, 

DIČ CZ1009396. 

 

11/151119 Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 18. listopadu 2019 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. 

O. s tímto programem: 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

2. Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves n. O. na 1. čtvrtletí r. 2020 

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Ves n. O. na období 2021 – 2022 

4. Odkup pozemku p. č. 2896 v k. ú. Stará Ves n. O. do vlastnictví obce 

5. Odkup pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Stará Ves n. O. do vlastnictví obce 

6. Směna části pozemků p. č. 1607/1 a 1607/2 v k. ú. Stará Ves n. O. 

7. Plán rozvoje sportu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

8. Darovací smlouva – majetek TJ 

9. Obecně závazné vyhlášky: 

- O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

- O místním poplatku z pobytu 

-O místním poplatku ze psů 

- O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- O stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování TDO 

- o nočním klidu 

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

o obcích 

11. Plán obnovy vodovodu a kanalizace 

12. Veřejnoprávní smlouva – Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica z. s. 

13. Nabídka k odkupu nemovitosti do vlastnictví obce – obchod Košatka 

12/171119 Rada obce schvaluje návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí 

VVN a VN č. 1295164880 s firmou ČEZ ESCO a.s., se sídlem Praha, Duhová 

1444/2, IČ 03592880, DIČ CZ03592880 na dodávku elektrické energie na adrese 

Záhumenní 625 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


