
 

Přehled usnesení 

ze 46. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané 12. 4. 2021 v kanceláři starosty obce 

 

1/460421 Rada obce rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Sběrný dvůr Stará 

Ves nad Ondřejnicí“ a to ve prospěch firmy ELORA GROUP s.r.o., Oprechtice 

71, 739 21 Paskov, IČ 25365517 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 

dílo. 

 

2/460421 Rada obce schvaluje firmě HydroIdea s.r.o., Lešetínská 676/68, Ostrava, IČ 

02929368, DIČ CZ02929368 prodloužení termínu předání díla – projektové 

dokumentace na „Zlepšení odtokových poměrů Horní konec“ a to do 31. 7. 2021.  

 

3/460421 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby „Novostavba vodovodní 

přípojky pro parc. č. 983/5, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ s ……………. a 

…………, oba bytem ………….. a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

4/460421 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby „Novostavba vodovodní 

přípojky pro RD čp. 282, na parc. č. 3094, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

5/460421 Rada obce schvaluje prominutí nájmu nebytových prostor v zámku za rok 2021 

pro Společnost komediantů a kejklířů KELTIK z.s., Václava Košaře 22/102, 700 

30 Ostrava-Dubina. 

 

6/460421 Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti a 

koordinátora BOZP pro stavbu „Chodníky Košatka nad Odrou“ s ing. 

Miroslavem Mackem, se sídlem Pod Štandlem 2475, Frýdek-Místek, IČ 

09377042 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

7/460421 Rada obce schválila ukončení Nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 2018 na pronájem 

bytu č. 3 Nad Zámkem 497, Stará Ves nad Ondřejnicí, …………….., s termínem 

ukončení 15. 4. 2021. 

 

8/460421 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou DIGIS spol. s.r.o., se 

sídlem Výstavní 292/13, Ostrava-Moravská Ostrava a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením. 

 

9/460421 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které je přílohou zápisu. 

 

10/460421 Rada obce schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha 8, IČ 

61383198, DIČ CZ61383198 finanční dar ve výši 5 tis. Kč. 

 



11/460421 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se Společnosti přátel Poodří, Oblá 

11, 709 00 Ostrava, IČ 64627870, o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na 

vydávání časopisu POODŘÍ. 

 

13/460421 Rada obce schválila uzavření smlouvy na výkon technického dozoru a 

koordinátora bezpečnosti pro zakázku „Sběrný dvůr – Stará Ves nad Ondřejnicí“ 

s p. Miroslavem Slezákem, Nad Přehradou 2445, Frýdek-Místek, IČ 47196408, 

DIČ CZ7212254951, a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

 

 

 


