
 

Přehled usnesení 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 18. 11. 2019 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

 

1/071119 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové opatření č. 6/2019, které je přílohou 

zápisu. 

 

2/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje  Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí na I. čtvrtletí roku 2020. Pravidla jsou přílohou usnesení. 

 

3/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí na období 2021 – 2022. 

           rok 2021   rok 2022 

  Příjmy    53.000.000,- Kč               56.000.000,- Kč 

  Výdaje    52.023.674,- Kč       55.400.000,- Kč 

  Saldo P + V         976.326,- Kč                    600.000,- Kč 

    

4/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje  odkup pozemku parc. č. 2896 – zastavěná plocha, nádvoří 

o výměře 45 m2 v k. ú. Stará Ves, zapsaný na LV č. 210, od p. ……………….., bytem 

……………., Stará Ves nad Ondřejnicí, za cenu 18.980,- Kč, stanovenou Znaleckým 

posudkem č. 4401-41/2019 ze dne 6. 11. 2019, zpracovaným ing. Arch. Tomášem 

Rybkou, J. Hory 521, Frýdek-Místek a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné 

Kupní smlouvy. 

 

5/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku parc. č. 646/1 – neplodná půda, 

ostatní plocha, o výměře 437 m2 v k. ú. Stará Ves, dle přiloženého situačního 

náčrtu, zapsaný na LV č. 370, od p. ……….., bytem …………., Stará Ves nad 

Ondřejnicí, cena dohodou – 15.741,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením 

příslušné Kupní smlouvy. 

 

6/071119 a) Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku parc. č. 1607/1- jiná 

plocha, ostatní plocha, o výměře 20 m2 v k. ú. Stará Ves, dle přiloženého 

situačního náčrtu, zapsaný na LV č. 370, od p. …….., bytem ……….., Stará Ves 

nad Ondřejnicí, za cenu 6.560,- Kč, stanovenou Znaleckým posudkem č. 4403-

43/2019, ze dne 6. 11. 2019, zpracovaným ing. arch. Tomášem Rybkou, J. Hory 

521, Frýdek-Místek a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné Kupní 

smlouvy. 

 

 b) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1607/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 68 m2, zapsaný na LV č. 1, dle přiloženého 

situačního náčrtu, p. …………….., bytem ………….., Stará Ves nad Ondřejnicí, 

za cenu 22.301,- Kč, stanovenou Znaleckým posudkem č. 4403-43/2019, ze dne 

6. 11. 2019, zpracovaným ing. arch. Tomášem Rybkou, J. Hory 521, Frýdek-

Místek a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné Kupní smlouvy.  

 



7/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Stará Ves nad 

Ondřejnicí, který zpracoval Bc. Adam Kolek, Brušperská 590, Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

 

8/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Tělovýchovnou 

jednotou Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s., IČ 14613387, se sídlem Sportovní 554, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, zastoupenou p. Radimem Hynečkem, předsedou 

spolku, jejímž předmětem je darování majetku zapsaného na LV č. 246 pro k. ú. 

Stará Ves nad Ondřejnicí a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné darovací 

smlouvy. 

 

9/071119 a) Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 b) Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu. 

 

 c) Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 

 

 d) Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

 e) Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

 f) Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 7/2019 o nočním klidu. 

 

10/071119 a) a) Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje starostovi obce ………….. mimořádnou 

odměnu ve výši dvojnásobku nárokové odměny za měsíc za výkon funkce 

starosty dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění. Odměna se 

schvaluje za splnění významných úkolů obce jako je kolaudace zámku v rámci 

dotačního programu IROP – Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí – stavební úpravy 

II., zahájení stavby víceúčelového hřiště u ZŠ a zahájení výstavby 

„Odkanalizování obce II. etapa“. 

 

 

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

zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje místostarostovi obce ……………. 

mimořádnou odměnu ve výši 44.400,- Kč tj. dvojnásobku nárokové odměny za 

měsíc za výkon funkce místostarosty dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 



o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném 

znění. Odměna se schvaluje za splnění významných úkolů obce jako je příprava 

a vlastní realizace projektů „Rekonstrukce renesančního zámku 3. etapa – 

rekonstrukce schodiště“ a projekt „Poznáváme historii“, které byly finančně 

podpořeny z národních dotačních  programů a z fondu mikroprojektů v rámci 

přeshraniční spolupráce ČR - SROV. 

 

11/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

v majetku Obce Stará Ves nad Ondřejnicí a zároveň se tímto zrušuje plán 

schválený 26.9.2016. 

 

12/071119 Zastupitelstvo obce schvaluje  dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z. s., Stará Ves nad 

Ondřejnicí, IČ 60781378, zastoupený Mgr. Pavlou Hranickou, bytem Dolní 347, Stará 

Ves nad Ondřejnicí, ve výši 14.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

13/071119 Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku vlastníka nemovitosti čp. 102 v k. ú. 

Košatka na odkup do vlastnictví Obce Stará Ves n. O. a ukládá Radě obce připravit 

návrh kupní smlouvy pro příští jednání ZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


