
Přehled usnesení 

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 28. 6. 2021 v zámku 

 

1/140621 Zastupitelstvo obce: 

1. Projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2020 

2. Bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání obce za rok 2020 

3. Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2020, a to 

s výhradami 

4. Přijímá nápravná opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků 

navržená starostou obce 

5. Ukládá starostovi obce informovat o přijatých nápravných opatřeních 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje způsobem a ve lhůtě upravené v §13 

zákona 420/2004 Sb. 

 

2/140621 Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka za rok 2020 neposkytla 

v rozsahu předložených podkladů v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220//2013 Sb. 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu 

s vyhláškou a v souladu s požadavky schvalovacích orgánu v úplnosti. 

 Účetní jednotka nezatajila žádné skutečnosti, zpracovala účetní závěrku s cílem 

dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky. 

3/140621 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí  

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, K náměstí 22, 739 44 Brušperk, za 

rok 2020, schválený Valnou hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

dne 21.4.2021. 

4/140621 a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.  

b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, které je přílohou 

zápisu. 

 

5/140621 Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí úhrady nájmu nebytových prostor za 

měsíce leden až duben 2021 těmto subjektům: 

- JILADAR s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Ahepjukova 2758178, 

IČ28585178, ve výši 24.000,- Kč 

- Michal Petroš, Krmelínská 552, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 69217165, ve 

výši 38.720,- Kč 

- Jana Vítkovská, Erbenova 1116, Kopřivnice, IČ 73238619, ve výši 6.000,- 

Kč 

- Drahomíra Weissmannová, Staroveská 314, Brušperk, IČ 75279711, ve výši 

927,00 Kč 

6/140621 a) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí, 

z.s., se sídlem Brušperská 418, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 22730575,  
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zastoupená p. ………, bytem ………….., ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Tělovýchovnou jednotou Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s., 

se sídlem Sportovní 554, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 14613387, zastoupená p. 

…………………. bytem ……………., ve výši 80.000,- Kč a pověřuje starostu 

obce jejím uzavřením. 

 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Tělovýchovnou jednotou Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s., 

se sídlem Sportovní 554, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 14613387, zastoupená p. 

…………, bytem ……………., ve výši 180.000,- Kč a pověřuje starostu obce 

jejím uzavřením 

 

d) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro skupinu KONDOR – skupina Stará Ves, se sídlem U 

Dubu 643, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 70632260, zastoupená p. …….., bytem 

……………, ve výši 70.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

e) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Stará Ves 

nad Ondřejnicí, se sídlem Petřvaldská 131, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 

18050409, zastoupená ………….., bytem ……………. ve výši 50.000,- Kč a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

  

f) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s., IČ 

60781378, zastoupený ………….,  bytem ……………, ve výši 75.000,- Kč a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 g) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů pro Římskokatolickou farnost Narození sv. Jana Křtitele, 

Farní 10, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 66740134, zastoupená ………. – 

administrátorem farnosti. ve výši 255.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

7/140621 a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku parc. č. 2592 – jiná plocha, 

ostatní plocha, o výměře 625 m2 a pozemku parc. č. 2593 – ostatní komunikace, 

ostatní plocha, o výměře 757 m2 zapsaný na LV č. 1 pro Obec a katastrální území 

Košatka nad Odrou p. …………, bytem …………., za cenu 217.470,- Kč, 

stanovenou Znaleckým posudkem č. 4481-21/2021, ze dne 24. 6. 2021, 



zpracovaným ing. arch. Tomášem Rybkou, J. Hory 521, Frýdek-Místek a 

pověřuje starostu obce uzavřením příslušné Kupní smlouvy. 

 b) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 58/2 – 

zahrada o výměře 202 m2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 c) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 608/1 – 

ostatní plocha v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 d) Zastupitelstvo obce schvaluje  nákup pozemku parc. č. 1257/4 – ostatní plocha 

o výměře 978 m2 , zapsaný na LV č. 409 pro k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, od 

p. ……….., bytem ……………, za cenu 114.220,- Kč, stanovenou Znaleckým 

posudkem č. 4468-8/2021, ze dne 20.4.2021, zpracovaným ing. Arch. Tomášem 

Rybkou, J. Hory 521, Frýdek-Místek a pověřuje starostu obce uzavřením 

příslušné Kupní smlouvy. 

 e) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 3049/2 – zahrada o 

výměře 44 m2, zapsaný na LV č. 62 pro k. ú. Košatka nad Odrou, dle 

geometrického plánu č. 1277-72/2020 ze dne 21.12.2020, vyhotovený firmou 

GEOS SILESIA s.r.o., IČ, od ………….., bytem …………………, za smluvní 

cenu 1000,- Kč/m2. 

8/140621 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 

Ov/197/k/2021/Ha, s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 

Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zastoupenou Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 

Ostrava, středisko Ostrava, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, DIČ 

CZ00095711, a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

9/140621 Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí: 

1) projednalo předloženou důvodovou zprávu a přílohu č. 1 Územní plán Stará 

Ves nad Ondřejnicí - Změna č. 1 s odůvodněním a na základě tohoto 

projednání přijalo následující usnesení  

2) ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon), že Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí - Změna č. 1 není v rozporu s 

Politikou územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, a 5), se Zásadami 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ve znění Aktualizace č. 1), s 

výsledkem řešení rozporu, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

3) rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu  

Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí - Změny č. 1, a to ve znění, jak je 

uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy v příloze č. 1 tohoto materiálu  



4) vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 a za použití 

ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Změnu č. 1 formou opatření obecné povahy 

 

10/140621 Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč 

obcí Mikulčice, okres Hodonín. Dar bude poskytnut na transparentní účet obce 

299222440/0300.  

11/140621 Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 

§84, odst. 2 o změně průběhu ulice Hluboká, tj. o jejím prodloužení až k ulici 

Delfínova. 

12/140621 Zastupitelstvo obce   zamítlo návrh na vyvěšování moravské vlajky u příležitosti 

státního svátku 5. července - Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

Vlajka má být vyvěšována vedle statní vlajky ČR, na stožáru před obecním 

úřadem. 

 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

Dne 7. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


