
 

Výpis z  U S N E S E N Í 

 

z 22. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 10. srpna  2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 22. mimořádného veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 22. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Hana Barabášová, Ing. Lukáš Fidrich, Ing. Hana Kvitová. 

04. Ověřovatelé zápisu – Miroslav Frencl, Danuše Krčová. 

05. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje UZ/4/46/2017 účelová 

neinvestiční dotace ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu výdajů na kulturní 

dům Stará Červená Voda – elektroinstalace, v předloženém znění. 

06. Změnu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 90.000,-- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 04/2017 neinvestiční účelová dotace financovaná ze SR ČR 

určená na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníka zaměstnaného u obce 

Stará Červená Voda za měsíce červenec až prosinec 2017 v souladu s uzavřenou 

Dohodou mezi Úřadem práce ČR v Jeseníku a obcí Stará Červená Voda o vyhrazení 

společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. JEA-S-174/2017, 

v předloženém znění.  

07. Změnu rozpočtu obce na rok 2017 v souladu s rozpočtovým opatřením obce 

č. 05/2017 (souhrnné), v předloženém znění.  

08. Výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky „II. etapa oprav místních 

komunikací v obci Stará Červená Voda“ – JHF Heřmanovice spol. s r.o., 

v předloženém znění. 

09. Smlouvu o dílo na realizaci stavby „II. etapa oprav místních komunikací v obci 

Stará Červená Voda“, s firmou JHF Heřmanovice spol. s r.o., v předloženém 

znění. 

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje, v předloženém znění. 

11. Převod pozemku p.č. 2295/1 ostatní plocha o výměře 313 m
2
 v k.ú. Stará Červená 

Voda, Ing. Martin Černý, za cenu 14.567,- Kč + náklady řízení. 

12. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor hospoda „U Dobré nálady“    

v Nové Červené Vodě. 

13. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor hospoda „Na Rozcestí“                

ve Staré Červené Vodě.  

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Revokuje: 

 

01. Usnesení č. 21./2017 – I./10. z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 

22.06.2017, kterým byl Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přestupkové 

agendy schválen. 

 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření k 30.06.2017 – veřejný vodovod. 

03. Organizační zabezpečení 23. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda             

– 21.09.2017 v 18.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 10.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

     Jan Maceček, v.r.                                  Karel Šuhajda, v.r. 

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


