
Výpis z U S N E S E N Í 

 

z 02. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 18.12.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 02. zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené 

Vodě. 

02. Program 02. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu.  

05. Poskytnutí zálohové dotace na předfinancování projektu Přírodní zahrada ZŠ a MŠ      

Stará Červená Voda, č. rozhodnutí 07551862 z rozpočtu obce ve výši 507.868,- Kč          

do doby poskytnutí investiční dotace ze SFŽP ČR na daný projekt. 

06. Použití části rezervního fondu ve výši 63.879,99 Kč na dofinancování projektu Přírodní 

zahrada ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, č. rozhodnutí 07551862, v předloženém znění. 

07. Souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, 

p.o., Stará Červená Voda č.p. 164,  ve výši 12.296,- Kč v rámci projektu obědy pro děti    

od Women for Women, o.p.s. 

08. Pravidla rozpočtového provizoria 2019. 

09. Změnu rozpočtu obce na rok 2018 v souladu s rozpočtovým opatřením obce 

č. 05/2018, v předloženém znění. 

10. Poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce na rozvoz obědů z vývařovny 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stará Červená Voda pro cizí strávníky v katastru obce 

Stará Červená Voda ve výši 5,- Kč/oběd na základě skutečné měsíční předložené evidence 

odebraných obědů na dobu od 01.01.2019 do 31.03.2019 včetně. 

11. Starostovi obce finanční příspěvek na stravování ve výši 55 % ceny hlavního jídla 

z rozpočtu obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,   s účinností                     

od 01.01.2019. 

12. Pachtovní smlouvu č.p. 209, Stará Červená Voda, k propachtování pozemku p.č. 52/1-

část, o výměře 270 m
2
, orná půda, v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 54,- Kč/rok po dobu 

5-ti let včetně paušálního poplatku 100,- Kč/smlouva.  

13. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění stavby            

č. IP-12-8022503/2_Nová Červená Voda, pa.č. 72 NNk, v předloženém znění. 

14. Starostovi obce finanční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500,- Kč/měsíc 

s účinností od 01.01.2019. 

15. Kupní smlouvu na nákup vozidla Multicar M30, FUMO, číslo karosérie 

WMU2M30E5CW000224 za cenu 948.900,-- Kč + 21 % DPH včetně dopravy, uzavřenou 

s Daniel Skřivánek-AUTODANIEL, Pod Kaštany 107, Most, v předloženém znění. 

 

 

 

 



II. Stanoví v  souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  

            o obcích (obecní zřízení), v platném znění:   

 

01. Odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

12 476,-- Kč/měsíc, s účinností od 01.01.2019. 

02. Odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru ve výši 1 149,-- Kč, s účinností        

od 01.01.2019. 

03. Odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru ve výši 1 149,-- Kč, s účinností      

od 01.01.2019. 

04. Odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 744,-- Kč/měsíc, s účinností      

od 01.01.2019. 

05. Odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 744,-- Kč/měsíc, s účinností     

od 01.01.2019. 

06. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 535,-- Kč, 

s účinností od 01.01.2019. 

 

 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 01. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 03. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  14.03.2019 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 18.12.2018 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


