
Přehled usnesení 

z 19. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného dne 2. 12. 2019 v kanceláři starosty obce 

 

2/191219 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3199/DPS-2018 na 

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení 

projektové dokumentace pro provádění stavby „Odkanalizování obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí – ul. Sluneční“ s firmou KONEKO spol. s. r. o., se sídlem 

Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758, DIČ CZ00577758 a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

3/191219 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci 

„Zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Stará Ves nad Ondřejnicí 

– Košatka“ s firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., se sídlem 

Sokolovská 100/94, Praha 8 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

5/191219 Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu v domě na ulici Zámecká 202, 

……….., bytem K Důlku 658, Stará Ves nad Ondřejnicí a to s účinností od 

9.12.2019 do 0.12.2021 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné nájemní 

smlouvy. 

 

6/191219 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 656-0/2020 o poskytování 

pečovatelských služeb s firmou Centrum sociálních služeb Ostrava, obecně 

prospěšná společnost, IČ 28659392, DIČ CZ28659392, se sídlem Jahnova 

867/12, Ostrava-Mariánské Hory a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/191219 Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v bytovém 

domě čp. 34 v Košatce p. ………., bytem Stará Ves n. O. – Košatka, Oderská 34 

a to do 1. 9. 2021. 

 

8/191219 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016596/VB006 s firmou ČEZ Distribuce 

a.s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou firmou Profiprojekt s.r.o., IČ 

27779319, DIČ CZ27779319, se sídlem Collo-louky 126, Místek a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

9/191219 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem ochránců 

přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, se sídlem 

Bartošovice 146, IČ 47657901, o poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na rok 

2020. 

10/191219 Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvková 

organizace ……………… ve výši 27 265,- Kč. Odměna bude vyplacena ze 

mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 



11/191219 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, které je přílohou zápisu. 

 

12/191219 Rada obce bere na vědomí informaci o dopisu od Státního fondu životního 

prostředí, dle kterého byla schválena podpora výměny kotlů v obci Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Ostrava-C1. 

 

13/191219 Rada obce schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad 

Ondřejnicí, příspěvkové organizace, týkající se provozu školní družiny v době 

školních prázdnin. 

 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

4. 12. 2019 

 

 

 

……………………………………………                      …………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 


