
 

Přehled usnesení 

ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 15. 3. 2021 v zámku 

 

1/130321 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí pro rok 

2021 takto: 

  Příjmy celkem   106 476 150,00 Kč    

  Výdaje celkem  130 897 466,00 Kč    

  Saldo příjmů a výdajů - 24 421 316,00 Kč      

  Financování   +24 421 316,00 Kč 

 

2/130321 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020. 

 

3/130321 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu a používání 

finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců Obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí a členů zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni. 

 

4/130321 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 99028549603 

s Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 

a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

5/130321 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

 

6/130321 Zastupitelstvo obce rozhodlo o nabytí stavby „Realizace společných zařízení 

Košatka nad Odrou – polní cesta C11“ od České republiky – Státní pozemkový 

úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, zastoupenou Krajským 

pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek, ul. 4. 

května 217, Frýdek-Místek, do majetku obce. Toto rozhodnutí si vyhradilo 

zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

7/130321 Zastupitelstvo obce rozhodlo o nabytí stavby „Realizace společných zařízení 

Brušperk – Stará Ves nad Ondřejnicí – polní cesta C4“ od České republiky – 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, 

zastoupenou Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, 

pobočka Frýdek-Místek, ul. 4. května 217, Frýdek-Místek, do majetku obce. 

Toto rozhodnutí si vyhradilo zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 4) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

8/130321  Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol 

Košatka, IČ 75027445, se sídlem Lubinská 131, Košatka, 73923 Stará Ves nad 

Ondřejnicí na pozemky parc. č. 2518 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační  
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plocha o výměře 4155 m2, parc. č. 2657 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

82 m2, parc. č. 2658 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 a parc. č. 

2888 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, vše v k. ú. Košatka nad 

Odrou, zapsané v katastru nemovitosti na LV č. 242 pro k. ú. Košatka nad Odrou 

a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.              

 

9/130321 Zastupitelstvo obce rozhodlo podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění záměru na odprodej 

pozemků parc. č. 2592 a 2593 v k. ú. Košatka nad Odrou, které jsou v majetku 

Obce Stará Ves n. O.. 

 

Ve Staré Vsi n. O., 19. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


