
Výpis z U S N E S E N Í 

 

ze 04. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 04.04.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 04. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce         

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 04. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu . 

05. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů       

pro vodné a stočné za rok 2018, v předloženém znění. 

06. Podání žádosti o dotaci na akci „Umístění vzduchotechniky s rekuperací v budově ZŠ 

Stará Červená Voda“  na SFŽP ČR/MŽP.   

07. Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu         

na akci „Umístění vzduchotechniky s rekuperací v budově ZŠ Stará Červená Voda“, 
Ing. David Plíštil, Ph.D., v předloženém znění. 

08. Podání žádosti o dotaci na akci „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Stará Červená 

Voda“ na SFŽP ČR/MŽP. 

09. Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu         

na akci „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Stará Červená Voda“, Ing. David Plíštil, 

Ph.D., v předloženém znění. 

10. Smlouva na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na akci Pořízení vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda, 

TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění. 

11. Smlouva na organizaci zadávacího řízení na akci Pořízení vzduchotechniky                

do budovy KD v obci Stará Červená Voda, TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění. 

12. Smlouva na administraci projektu Pořízení vzduchotechniky do budovy KD v obci 

Stará Červená Voda, TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění. 

13. Smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na akci Zateplení v budově KD v obci Stará Červená Voda, TENDRA spol. s r.o., 

v předloženém znění. 

14. Smlouva na organizaci zadávacího řízení na akci Zateplení v budově KD v obci Stará 

Červená Voda, TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění. 

15. Smlouva na administraci projektu Zateplení v budově KD v obci Stará Čevená Voda, 

TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění. 

16. Celkový počet zaměstnanců pro rok 2019 zaměstnaných v rámci VPP                                 

– 5 pracovníků  (5 úvazků) na období od 01.04.2019 do 30.09.2019. 

17. Celkový počet zaměstnanců pro rok 2019 zaměstnaných v rámci SÚPM                               

-  2 pracovníky (1,5 úvazku) na období od  01.05.2019 do 30.04.2020. 

18. Zveřejňuje záměr pronájmu pozemků p.č. 17/1 zahrada o výměře 695 m
2
, p.č. 18 orná 

půda o výměře 2149 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda, p.č. st. 76 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 405 m
2
, p.č. 1209 zahrada o výměře 406 m

2
, p.č. 1213 zahrada o výměře 464 m

2
 

v k.ú. Stará Červená Voda. 

19. Zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. 627/3 orná půda o výměře 295 m
2
, p.č. 627/4 

orná půda o výměře 320 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda. 



20. Pronájem hospody „Na Rozcestí“ ve Staré Červené Vodě a smlouvu o nájmu nebytových 

prostor  účinností od 05.04.2019 , v předloženém znění. 

21. Pronájem nemovitosti budovy č.p. 112 v k.ú. NČV a smlouvu o nájmu nebytových prostor 

s účinností od 05.04.2019, v předloženém znění. 

22. Kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla Multicar M 25, za cenu 5.500,- Kč, 

v předloženém znění. 

23. Cenu stočného ve výši 40,- Kč/m
3
 + DPH v aktuální výši, na základě zpracované 

kalkulace za rok 2018, v souladu se Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech                      

a kanalizacích, v platném znění, s účinností od 01.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 02. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2018 – veřejný vodovod, v předloženém 

znění. 

03. Organizační zabezpečení 05. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  13.06.2019 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

III. Pověřuje starostu obce: 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 04.04.2019 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

  

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


