
Přehled usnesení 

Z 21. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Konaného dne 16. 12. 2019 v kanceláři starosty obce 

 

1/211219 Rada obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na umístění a provoz pouťových 

atrakcí v termínu konání tradiční pouti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s p. Otto 

Flaks, bytem O. Kišové 475, Sviadnov IČ 16612051, na dobu neurčitou s ročním 

jednorázovým poplatkem ve výši 7 tis. Kč a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením.  

 

2/211219 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků: 

-Pozemek parc. č. 474/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 333 m2, jehož 

součástí je stavba – Stará Ves čp. 554, obč. vybavenost 

-Pozemek parc. č. 474/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 957 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp., obč. vybavenost 

-Pozemek parc. č. 474/2 – ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o 

výměře 21844 m2. 

 

3/211219 Rada obce zamítá žádost Hokejového clubu Frýdek-Místek, spolek, Na příkopě 

3726,  Frýdek-Místek, IČ 66740002, o dotaci pro mládežnický hokej ve Frýdku-

Místku. 

 

4/211219 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč na zajištění 

činnosti sociální služby Charitě Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-

Místek, IČ 45235201.  

 

5/211219 Rada obce rozhodla neuzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí – IV-12-8017002/2 

– podzemní kabel NN – pro stavbu „Komunitní centrum ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí“. 

 

6/211219 Rada obce rozhodla neuzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí – IV-12-8018206/01 

s firmou ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení firmou NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 

609 Frýdek-Místek, pro stavbu „Stará Ves – Košatka, přeložka DTS FM_669“. 

 

7/211219 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě – plynová přípojka – s p. ……….., bytem Petřvald 

178 a p. ……….., bytem Raškovice 556 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

8/211220 Rada obce rozhodla, že věcná břemena na inženýrské sítě ve prospěch nových 

budovaných rodinných domů budou bezúplatná. 

 

9/211219 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, které je přílohou zápisu. 



 


