
Přehled usnesení 

z 50. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného dne 12. 7. 2021 v kanceláři starosty obce 

 

1/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021345/02 se společností ČEZ 

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

DIČ CZ24729035, zastoupenou na základě plné moci společností NOVPRO 

FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, IČ 28633504, DIČ 

CZ28633504 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

2/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-8014344/2 se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou na 

základě plné moci firmou NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 

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

uzavřením. 

 

3/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028988/4, Stará Ves nad O. 

1513/6, přípojka NNk se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035,  

zastoupenou firmou TRABBAU a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 – 

Vinohrady, IČ 28582675 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

4/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-8018206/02 se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou na 

základě plné moci společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 

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

uzavřením. 

 

5/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-8019019/03, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou na 

základě plné moci společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 

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

uzavřením. 

 

6/500721 Rada obce postupuje žádost Domova pro seniory ONDRÁŠ p. o., Fryčovická 

518, Brušperk, na zasedání zastupitelstva obce. 

 

7/500721 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 25. 7. – 7. 8. 2021. 

 

8/50721 Rada obce schvaluje nabídku pojištění majetku a odpovědnosti pro Obec Stará 

Ves nad Ondřejnicí, kterou předložila firma RENOMIA a.s., Sokolská třída 

1616/26a. 
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9/500721 Rada obce rozhodla posunout žádost Magistrátu města Ostravy, odbor územního 

plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, Ostrava, týkající se návrhů na 

pořízení změny Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, na zasedání 

Zastupitelstva obce. 

 

10/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o odběru bioodpadu s firmou Matěj 

Agro, s.r.o., se sídlem Kateřinice 98, IČ 03763471, DIČ CZ03763471 a pověřuje 

starostu obce jejím uzavřením. 

 

11/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, IČ 27257843 a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

12/500721 Rada obce schválila uzavření Darovací smlouvy se Spolkem pro obnovu 

venkova Moravskoslezského kraje, Řepiště, Mírová 178, IČ 72567091 a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

13/500721 Rada obce rozhodla o posunutí projednání Nabídky na „Rekonstrukci kuchyně 

Stará Ves nad Ondřejnicí“ předloženou firmou INPROS F-M s.r.o., 28. října 

1639, Frýdek-Místek, IČ 64611281, DIČ CZ64661128, na rok 2022. 

 

14/500721 Rada obce schvaluje žádost firmy Arnika – Centrum pro podporu občanů, 

Dělnická 541/13, Praha 7 – Holešovice, jejímž předmětem je ošetření s

 stromů na pozemku parc. č. 1997 v k. ú. Košatka nad Odrou. 

 

15/500721 Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce 

malého rozsahu s názvem „Běžecká a skoková dráha u ZŠ Stará Ves nad 

Ondřejnicí“.  

 

16/500721 Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce 

malého rozsahu s názvem „Stará Ves nad Ondřejnicí, rekonstrukce stávajících 

vodních nádrží“. 

 

17/500721 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, které je přílohou usnesení. 

 

18/500721 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021270/5, Stará Ves nad 

Ondřejnicí 120, NNk se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou 

firmou TRABBAU, a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 – Vinohrady, IČ 

28582675 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 

 


