
Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 18. 06. 2019 

 

Jméno a podpis:  Radka Trňáková   ................................................ 

 

1. Sejmuto z úřední desky dne: ....................... 2019 

 

Jméno a podpis ................................................................................ 

OÚ/454/2019                                             

      

Obecní úřad Staré Město informuje, 

v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění o konání                              
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

OBCE STARÉ MĚSTO 
Dne: 26. 06. 2019 

V 16. 30 hod. Zasedací místnost na Obecním úřadě ve Starém Městě 
 

Program : 
 

Zahájení 

1.ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI  

➢ 1.1. Rozpočtové změny obce č. 7,8  za rok 2019                                                                                                             

➢ 1.2. Sdělení společnosti FCC Česká republika s.r.o. provozovna Ostrava      
➢ 1.3. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr zhotovitele  zadávacího  řízení 
➢ 1.4. Dohoda o součinnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma 

vodního díla                                                                                                            

➢ 1.5. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku - zařízení dětského hřiště     
➢ 1.6. Poskytnutí  finanční dotace v souvislosti s konáním Mistrovství světa v rybolovné technice 

v obci  Staré Město 2019                                                       
➢ 1.7. Dohoda o narovnání Obce Staré Město a TJ Sokol Staré Město, z.s.                                                                                                         

➢ 1.8. Rozhodnutí  o přiděl. veř. zakázky - Výběr zhotovitele  stavby  altánu včetně zpevněné 

plochy u bytového domu č.p. 505 ve Starém Městě    
                                                                                                                                                     

2.SMLOUVY  

➢ 2.1. Příkazní smlouva– zadávací řízení na „Sběr a svoz komunálního odpadu, plastů a 

plastových obalů, skla, objemných odpadů kategorie 20307, nebezpečných odpadů v obci Staré 

Město  
➢ 2.2. Směnná smlouva - pozemek p. č. 7035/3, 7073/3 za pozemek p. č. 7560/24, 7560/25                                                                                     
➢ 2.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu - 

p.č.  7005/26, p.č. 2219/11, p.č. 7021/106   
➢ 2.4. Smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení  

Domov pro seniory Frýdek Místek, p.o.                                                                                                       
➢ 2.5. Smlouva o dílo - Stavba altánu včetně zpevněné plochy u bytového domu č.p. 505 ve 

Starém Městě   
                                                                                                                                                                                                                

 

Závěr             

 

„otisk úředního razítka“ 
 

Mgr. Jiří Roško 

                           starosta obce 

 

Zasedání je podle § 93 odst. 2 uvedeného zákona veřejné 


