
 

Výpis z U S N E S E N Í 

 

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 13.12.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce      

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Pravidla rozpočtového provizoria pro počátek roku 2018. 

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

č. 08/2017 (souhrnné), v předloženém znění. 

07. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 50.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Stará Červená 

Voda na realizaci programu Podpora zabezpečení mateřských a základních škol 

tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti, v předloženém znění.  

08. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 205.489,60 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Stará Červená 

Voda, na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj                 

a vzdělávání – projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, 

v předloženém znění. 

09. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce – změna nařízení vlády  

č. 318/2007 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

ve znění pozdějších předpisů, účinné od 01.01.2018: 

- neuvolněný místostarosta obce,  

ve výši 11.660,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- předseda kontrolního výboru,  

ve výši 1.074,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- předseda finančního výboru,  

ve výši 1.074,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- člen finančního výboru,  

ve výši 695,-  Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- člen finančního výboru,  

ve výši 695,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- člen kontrolního výboru,  

ve výši 695,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- člen kontrolního výboru,  

ve výši 695,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

- člen zastupitelstva obce,  

ve výši 500,- Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018. 

10. Nabytí pozemků a nemovitostí dle soupisu do majetku obce za cenu 2.800.000,- Kč 

jako cenu konečnou, s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé. 



 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Organizační zabezpečení 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 08.03.2018 v 18.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 13.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

  

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


