
 

Výpis z U S N E S E N Í 

 

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 16.11.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce      

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

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

04. Ověřovatelé zápisu – Martin Distler, Miroslav Frencl.  

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

č. 07/2017 (souhrnné), v předloženém znění. 

06. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 26.423,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášených               

na 20. a 21. října 2017, v předloženém znění. 

07. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 27.309,- Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, 

v předloženém znění. 

08. Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, 

příspěvkové organizace, se sídlem Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená 

Voda, za školní rok 2016/2017, v předloženém znění. 

09. Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, 

příspěvkové organizace, se sídlem Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Voda  

v předloženém znění. 

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 Základní školy              

a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, se sídlem                

Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

11. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený s firmou ForTest s.r.o., v předloženém znění. 

12. Dodatek č. 1 Dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků ze dne 

01.09.2003, Lesy České republiky, v předloženém znění.  

13. Podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení a rekuperace v budově KD v obci 

Stará Červená Voda“. 

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

na akci „Zateplení a rekuperace v budově KD v obci Stará Červená Voda“,      

dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP, v předloženém 

znění.  

15. Servisní smlouvu č. 490170635 programového vybavení CODEXIS
®

 ONLINE 

uzavřenou s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., v předloženém znění. 

16. Plán akcí obce Stará Červená Voda na léta 2018-2019, v předloženém znění. 

17. Převod pozemku p. č. 603/3, trvalý travní porost o výměře 1846 m
2
 v k.ú. Nová 

Červená Voda, za cenu 84.717,- Kč + náklady řízení. 

18. Kupní smlouvu na prodej věci, v předloženém znění.  



 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.09.2017, v předloženém znění. 

03. Zprávu o finančním hospodaření obce – veřejný vodovod k 30.09.2017, 

v předloženém znění.  

04. Ustanovení inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

obce k 31.12.2017. 

05. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci 

Stará Červená Voda“ včetně ustanovení hodnotící komise. 

06. Organizační zabezpečení 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 12.12.2017 v 18.00 hodin. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 16.11.2017 

 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

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

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


