
Přehled usnesení 

ze 24. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 27. 1. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/240120 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 07201962 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

se Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, IČ 

00020729, určenou na akci „Podpora výměny kotlů v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, 

okres Ostrava-C1“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

2/240120 a) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí – ul. 

Sluneční“ a to ve prospěch firmy HYDROSTAV spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 

00 Ostrava-Přívoz, IČ 47666374 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

 b) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby „Technický dozor na stavbě Odkanalizování obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí – ul. Sluneční“ a to ve prospěch firmy INGAT inženýrské činnosti, s.r.o., se 

sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 28644841 a pověřuje 

starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

 c) Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby „Autorský dozor na stavbě Odkanalizování obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí – ul. Sluneční“ a to ve prospěch firmy VODING HRANICE, spol. s r.o., se 

sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČ 42866456 a pověřuje starostu obce 

uzavřením příslušné smlouvy. 

 

d)Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby „Koordinátor BOZP na stavbě Odkanalizování obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí – ul. Sluneční“ a to ve prospěch firmy Vysplan s.r.o., se sídlem 8. března 

4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ 27717089 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné 

smlouvy. 

 

3/240120 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19008 s firmou Roman 

Durák – Dřevo Durák, se sídlem Na Zámčiskách 1172/29, Ostrava, IČ 63047721, DIČ 

CZ7001244954. týkající se stavby „Provedení rekonstrukce stropů místnosti č. 220 a č. 

314 v objektu Zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí“. 

 

 

4/250220 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Vítězslav Orel, 

Liptáňské nám. 878, Ostrava-Poruba, IČ 64083870, týkající se stavby „Rekonstrukce 

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

jejím uzavřením. 

 

5/250220 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Vítězslav Orel, 

Liptáňské nám. 878, Ostrava-Poruba, IČ 64083870, týkající se stavby „Dodání a 

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

jejím uzavřením. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


