
 

Přehled usnesení 

ze 32. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 15. 6. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/320620 Rada obce schvaluje nabídku na výkon technického dozoru stavebníka a výkonu 

funkce koordinátora BOZP při stavební akci „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves 

nad Ondřejnicí včetně odvodnění, oplocení a tribun z gabionu, - SO 02 (altán), 

SO 04 (zpevněné plochy, schodiště)“ s firmou ing. Tomáš Křikala, projekční a 

inženýrská kancelář, se sídlem Kounicova 2929/5, Ostrava 1, IČ 18492835, DIČ 

CZ6406050629 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. 

 

2/320620 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200,- Kč na osobu a den 

pro regionální organizaci Unie Roska v ČR, Novodvorská 3052, Frýdek-Místek, 

IČ 64120232. 

 

3/320620 Rada obce rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 6 tis. Kč pro Asociaci 

TOM ČR, TOM 20616 Ondřejnica, se sídlem Zámecká 1, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, IČ 06110380 pro Letní dětský tábor Ondřejnica, který se uskuteční 

v době od 26. 7. – 8. 8. 2020. 

 

4/320620 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem 

„Víceúčelové hřiště při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí II“ s firmou sport cité + 

s.r.o., se sídlem Bílovice 519, IČ 04929845, DIČ CZ04929845 a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

5/320620 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018347/2/SOBS/2019/BOH 

Stará Ves nad Ondřejnicí 3315, NNk, s firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ2479035, 

zastoupena na základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem 

Havlíčkovo nábř.. 696/22, Ostrava a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/320620 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. SOD0283/2020/ŠNA, s firmou 

ŠNAJDER spol. s.r.o., se sídlem Kunčičky u Bašky 139, IČ 25859072, DIČ 

CZ25859072 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/320620 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru obce na pronájem nebytových prostor 

v zámku čp. 1. 

 

8/320620 Rada obce bere na vědomí změnu hodin pro veřejnost provozovny pošty Stará 

Ves nad Ondřejnicí s účinností od 1. 8. 2020 

 



9/320620 Rada obce schvaluje pro Základní školu a Mateřskou školu, příspěvková 

organizace, Zámecká 38, Stará Ves nad Ondřejnicí, odpisový plán pro myčku 

nádobí, která byla zakoupena do výdejny Mateřské školy, ulice Nad Zámkem 

497. 

 

12/320620   Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 13. července 2020 v 17.00 hodin v zámku s tímto programem: 

1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 

2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019 

3. Schválení závěrečného účtu SMOPO za rok 2019 

4. Nákup obchodu v Košatce 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

6. Nabídka TJ Sokol Košatka na bezúplatný převod nemovitostí 

7. Projednání záměru na směnu části pozemku p. č. 648 v k. ú. Stará Ves n. O. 

8. Prominutí nájmu nebytových prostor z důvodu vyhlášení mimořádného 

stavu 

9. Schválení Veřejnoprávních smluv 

10. Různé 

 

13/320620 Rada obce bere na vědomí informaci o poskytnutí dotaci z Ministerstva financí 

na projekt „Stará Ves nad Ondřejnicí – snížení energetické náročnosti a 

rekonstrukce kotelny ZŠ“. 

 

14/320620 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Bártkova 996, 

Brušperk, IČ 11540613, CZ5409142508, na stavební práce při realizaci akce 

„Víceúčelové hřiště, Stará Ves nad Ondřejnicí – objekt SO 02“ a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

15/320620 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Bártkova 996, 

Brušperk, IČ 11540613, CZ5409142508, na stavební práce při realizaci akce 

„Víceúčelové hřiště, Stará Ves nad Ondřejnicí – objekt SO 04“ a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

 

 


