
Přehled usnesení 

z 55. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konané dne 11. 10. 2021 v kanceláři starosty obce 

 

1/551021 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona č. 

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

předpisů ve výši 8 tisíc Kč pro Sdružení Stolních tenistů Stará Ves, Sportovní 

554, Stará Ves nad Ondřejnicí, zastoupenou …………, bytem …………., Stará 

Ves nad Ondřejnicí a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

2/551021 Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu MSK, odbor dopravy, 28. 

října 117, Ostrava, o změně výše finančního příspěvku obce na zajištění dopravní 

obslužnosti Novojičínsko východ na rok 2022. 

 

3/551021 Rada obce povoluje Českému svazu chovatelů, základní organizace Stará Ves 

nad Ondřejnicí, konání místní výstavy drobného zvířectva a to ve dnech 22.-

23.10.2021 v bývalém vojenském areálu a dále schvaluje osvobození od placení 

poplatku za pronájem prostor. 

 

4/551021 Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Základní školou a 

Mateřskou školou Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, Zámecká 

38, Stará Ves nad Ondřejnicí a …………., bytem……………. na poskytnutí 

nepeněžního daru. 

 

5/551021 Rada obce souhlasí s odprodejem „Vodovodní přípojky – Nový svět“ firmě 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 

1235/169, Ostrava-Mariánské Hory a pověřuje starostu obce dalším jednáním. 

 

6/551021 Rada obce schvaluje zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1094 – 

jiná plocha, ostatní plocha (cca 10 m2), který je ve vlastnictví Obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí. 

 

7/551021 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028523/1 s ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ 

CZ24729035, zastoupenou firmou RH elektro, s.r.o., se sídlem Žižkova 139, 

Třinec, IČ 27802736, DIČ CZ27802736 a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

8/551021 Rada obce schvaluje zveřejnění Veřejné výzvy na obsazení pracovní pozice 

administrativní pracovník na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

 

 


