
Přehled usnesení 

z 35. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 31.8. 2020 v kanceláři starosty obce 

1/350820 

2/350820 

3/350820 

4/350820 

5/350820 

6/350820 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018775/03 s firmou ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, 

DIČ CZ24729035, zastoupenou firmou NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek- 

Místek, Sadová 609, IČ 28633504, DIČ CZ28633504 a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026797/VB/002 s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, DIČ 

CZ24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Profíprojekt s.r.o., se 

sídlem Frýdek-Místek, Collo- louky 126, IČ 27779319, DIČ CZ27779319 a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

Rada obce schvaluje prominutí nájmu nebytových prostor v zámku za rok 2020 

pro Společnost komediantů a kejklířů KELTIK z.s., se sídlem Václava Košaře 

22/102, Ostrava-Dubina. 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 

ov/184/r/2020/01 - „Silnice III/4804 - rekonstrukce mostu ev. č. 4804-3 přes 

řeku Odru v Kosatce nad Odrou“ - se Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem Úprková 795/1, Ostrava, IČ 00095711, DIČ 

CZ00095711 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018058/004 s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, 

DIČ CZ24729035 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

a) Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v bytovém 

domě čp. 34 v Košatce p. …………….., bytem Stará Ves n. O. - Kosatka, 

Oderská 34 a to do 12. 9. 2022. 

b) 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 31. 8. 2022. 



 

7/350820 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zak. č. 

180906 - Změna č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí - ze dne 17. 9. 

2018 - sing. arch. Miroslavem Hudákem, bytem Okružní 621/17, Vratimov, IČ 

73350486 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

8/350820 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti na stavbu „Realizace plánu společných zařízení Kosatka - I. etapa“ 

s firmou Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská 

Ostrava, IČ 70890021, DIČ CZ70890021 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

9/350820 
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o pronájmu pro p. Jana 

Urbance DiS, bytem Bruzovice 324, IČ 70313725 a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

10/350820 
Rada obce schválila cenovou nabídku na realizaci komplexních služeb 

spojených s realizací projektu „Chodníky Kosatka nad Odrou“, kterou 

předložila firma Innova Int, s.r.o., IČ 27857255, DIČ CZ27857255, se sídlem 

Rudná 847/10, Ostrava-Vítkovice. 

11/350820 
Rada obce bere na vědomí dopis Krajského úřadu MSK týkající se dopravní 

obslužnosti oblasti Novojičínsko východ. 

12/350820 
Rada obce schvaluje Organizační opatření v Mateřské škole Stará Ves nad 

Ondřejnicí pro školní rok 2020/2021. 

14/350820 
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru obce na pronájem budovy čp. 102 v k. 

ú. Košatka nad Odrou - objekt občanské vybavenosti (bývalý obchod). 

15/350820 
Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Vybudování 

multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, a to ve 

prospěch firmy ARCTEAS STAVBY s.r.o., se sídlem Kounicova 2929/5, 

Moravská Ostrava, IČ 25834207, DIČ CZ25834207 a pověřuje starostu obce 

uzavřením smlouvy o dílo. 

16/350820 
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. IV-12-8016507, Stará Ves nad Ondřejnicí, 1668/7, smyčka NNk“ s firmou 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, DIČ 

CZ247729035, zastoupenou na základě plné moci firmou ARPEX MORAVA 

s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, Ostrava-Přívoz, IČ 26809559, DIČ 

CZ26809559 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

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


