
 

Výpis  z U S N E S E N Í 

 

z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 12.03.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce      

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost ve výši 100.000,-- Kč.  

06. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

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

právních předpisů, v předloženém znění. 

07. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost ve výši 20 000,- Kč. 

08. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

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

právních předpisů, v předloženém znění. 

09. Poskytnutí neinvestiční dotace na organizaci Dětského dne v roce 2018 ve výši 

15 000,- Kč. 

10. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

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

právních předpisů, v předloženém znění. 

11. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost SDH Stará Červená Voda v oblasti 

požárního sportu a na pořádání kulturních akcí v obci v roce 2018 ve výši 69 000,-- 

Kč. 

12. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

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

právních předpisů, v předloženém znění. 

13. Poskytnutí neinvestiční dotace na základní činnost na rok 2018 ve výši 5 000 ,- Kč. 

14. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

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

právních předpisů, v předloženém znění. 

15. Poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění celoroční činnosti a péče o uživatele obce 

Stará Červená Voda v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě a v Domově 

pokojného stáří sv. Františka v Javorníku na rok 2018 ve výši 45 000,- Kč. 

16. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  



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

právních předpisů, v předloženém znění. 

17. Na rok 2018 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek bude 

uhrazen finančními prostředky z minulých let.  

18. Střednědobý rozpočtový výhled obce Stará Červená Voda na rok 2020, 

v předloženém znění. 

19. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2018, v předloženém znění. 

20. Směrnici č. 01/2018 o stanovení ceny za pronájem sálu KD s příslušenstvím, 

v předloženém znění.  

21. Cenovou nabídku na realizaci zadávacího řízení „Pořízení kompostérů pro 

domácnosti a štěpkovače“, v předloženém znění. 

22. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku       

na období let 2018 – 2020 jako strategický dokument pro oblast sociálních služeb, 

v předloženém znění. 

23. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Stará 

Červená Voda“. 

24. Zpracovatele směrnic a metodiky ke GDPR a současně výkonu funkce pověřence 

ochrany osobních údajů pro obec Stará Červená Voda.  

25. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1590/9 orná půda o výměře 5718 m
2
 

v k.ú. Nová Červená Voda. 

26. Dodatek č. 01/2018 ke Smlouvě o nájmu POZ/2012/002, v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2017, v předloženém znění. 

03. Výsledek řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017                      

včetně pohledávek a závazků obce k 31.12.2017. 

04. Ustanovení likvidační komise pro rok 2018. 

05. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2017 – obecní vodovod, v předloženém 

znění. 

06. Organizační zabezpečení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 18.05.2018 v 18.00 hodin. 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 12.03.2018 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


