
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

z 05. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 13.06.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 05. zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené 

Vodě. 

02. Program 05. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 

organizace, za rok 2018 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích včetně 

výsledku hospodaření  za rok 2018 (hlasování: Pro: 08; Proti: 0;  Zdržel se: 0).                                                                           

06. Převod hospodářského výsledku z hlavní i doplňkové činnosti Základní školy  

a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, za rok 2018 v celkové výši 

53.561,66 Kč, z toho do Rezervního fondu příspěvkové organizace 53.561,66  Kč. 

07. Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 

organizace, na rok 2019, v předloženém znění. 

08. Použití části investičního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní školy                     

a Mateřské školy Stará Červená Voda, na zhotovení kancelářského nábytku do prostor 

ředitelny školy do výše 101.549,25 Kč, dle předložené žádosti. 

09. Použití části investičního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní školy                     

a Mateřské školy Stará Červená Voda, na pořízení nové elektrické škrabky brambor             

a zeleniny do školní vývařovny do výše  47.190,- Kč, dle předložené žádosti. 

10. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy Krajského 

úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018            

bez výhrad. 

11. Účetní závěrku obce Stará Červená Voda za rok 2018 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona o obcích včetně výsledku hospodaření 2018 (hlasování: Pro: 08; Proti: 0; Zdržel 

se: 0).                                                                              

12. Změnu rozpočtu obce na rok 2019 v souladu s rozpočtovým opatřením obce 

č. 01/2019, v předloženém znění.  

13. Přijetí dotace ve výši 14.500,-- Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů      

na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Červená Voda zřízení příjemcem (pouze na 

pořízení zásahových oděvů) dle čl. I. odst. 2 a 4 smlouvy o poskytnutí dotace v souladu 

s pravidly dotačního programu Program  na podporu JSDH 2019 pro dotační titul dotace 

na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 

JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. 

14. Spolufinancování obce ve výši 14.500 ,-- Kč dle smlouvy o poskytnutí dotace                   

na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky    

a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Červená Voda 

zřízení příjemcem v souladu s pravidly dotačního programu Program na podporu JSDH 



2019 pro dotační titul dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky 

a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. 

15. Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem 2019/01917/OKH/DSM, se sídlem 

Jeremenkova 40a, Olomouc, na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické 

zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Stará Červená Voda zřízení příjemcem (pouze na pořízení 

zásahových oděvů) v souladu s pravidly dotačního programu Program  na podporu JSDH 

2019 pro dotační titul dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky 

a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. 

16. Nařízení obce Stará Červená Voda – Tržní řád č. 1/2019, v předloženém znění. 

17. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022503/2, název stavby 

„Nová Červená Voda, pa.č. 72 NNk“, s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 

v předloženém znění. 

18. Dohodu o uzavření kolektivního členství města a obce se SH ČMS, Okresním sdružením 

hasičů v Jeseníku – celkový členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 5,- Kč/občan, 

v předloženém znění. 

19. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1609/1 (část cca 1500 m
2
), ostatní plocha                  

o výměře 3520 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda. 

20. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2444/14 (část cca 387 m
2
)  ostatní plocha             

o výměře 9896 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda. 

21. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 1233/1 zahrada o výměře 961 m
2
, p.č. 1233/3 

zahrada o výměře 161 m
2
, p.č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m

2
,        

p.č. 1234/1 zahrada o výměře 1437 m
2
, p.č. 1234/4 orná půda o výměře 722 m

2
,               

p.č. 1234/3 orná půda o výměře 703 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda.  

22. Pronájem pozemku p.č. 622/1 zahrada o výměře 476 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda,                

za cenu 95 Kč/rok po dobu pěti let +  paušální poplatek za smlouvu dle směrnice               

č. 01/2013. 

23. Pronájem 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,  za cenu 824 Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek za 

smlouvu  dle směrnice  č. 01/2013. 

24. Převod pozemku p.č. 448/1 ostatní plocha o výměře 171 m
2
 v k.ú. Dolní Červená Voda,  

za cenu 14.994,- Kč + náklady řízení. 

25. Převod pozemku p.č. 448/2 ostatní plocha o výměře 16 m
2
 v k.ú. Dolní Červená Voda,     

za cenu 1.526,- Kč + náklady řízení. 

26. Nabytí pozemků p.č. 81/6 ostatní plocha/ostat. komunikace o výměře 17 m
2                                

v k.ú. Nová Červená Voda (dle GP č. 242-435/2018) za cenu 770,- Kč. 

27. Nabytí pozemku p.č. 92/69 ostatní plocha/ostat. komunikace  o výměře 65 m
2 

             

v k.ú. Nová Červená Voda (dle GP č. 242-435/2018)  za cenu 2.960,- Kč. 

28. Nabytí pozemku p.č. 81/5 ostatní plocha/ostat. komunikace o výměře 32 m
2
                 

v k.ú. Nová Červená Voda (dle GP č. 242-435/2018) za cenu 1.460,- Kč. 

29. Dodatek č. 01/2019 ke Smlouvě o nájmu POZ/2016/004, v předloženém znění. 

30. Převod pozemku p.č. 1885/4 trvalý travní porost o výměře 498 m
2
 v k.ú. Stará Červená 

Voda, za cenu 54.276,- Kč vč. DPH + náklady řízení. 

31. Převod pozemku p.č. st. 133/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m
2
 v k.ú. Nová 

Červená Voda,  za cenu 14.224,- Kč + DPH + náklady řízení. 

32. Převod pozemků p.č. st. 45 zastavěná ploch a nádvoří o výměře 173 m
2
, p.č. 434/1 zahrada 

o výměře 943 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 75.298,- Kč  vč. DPH  + náklady 

řízení. 



33. Převod 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, za cenu 42.164,- Kč vč. DPH + náklady řízení. 

34. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ, Praha 3, p.č. 89/2 ostat. plocha/ostatní komunikace 

o výměře 111 m
2
 dle GP č. 242-435/2018  ze dne 06.12.2018, p.č. 85/2 ostatní plocha o 

výměře 180 m
2
,    p.č. 81/3  ostatní plocha  o výměře 78 m

2
 v k.ú. Nová Červená Voda. 

35. Odstoupení od dotace identifikační číslo 115D316011391, identifikační číslo EIS 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008684, na projekt 5.1b Pořízení vzduchotechniky               

do budovy KD v obci Stará Červená Voda, z programu 11531 – Operační program 

životního prostředí 2014-2020, z Ministerstva životního prostředí. 

36. Odstoupení od dotace identifikační číslo 115D316011392, identifikační číslo EIS 

CZ.05.5.18/0.0./0.0/18_100/0008678, na projekt 5.1a. Zateplení v budově KD v obci 

Stará Červená Voda, z programu 11531 – Operační program životního prostředí       

2014-2020, z Ministerstva životního prostředí. 

37. Odstoupení od smlouvy na organizaci zadávacího řízení na akci Pořízení 

vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

38. Odstoupení od smlouvy na administraci projektu Pořízení vzduchotechniky do budovy 

KD v obci Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

39. Odstoupení od smlouvy na organizaci zadávacího řízení na akci Zateplení v budově 

KD v obci Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

40. Odstoupení od smlouvy na administraci projektu Zateplení v budově KD v obci Stará 

Čevená Voda, v předloženém znění. 

41. Poskytnutí finančních prostředků ve výši 30.000,- Kč na opravu místní komunikace 

Pazderka. 

 

 

 

II. Neschvaluje: 

 

01. Poskytnutí finančního daru na podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Praha 8. 

02. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1517 zahrada o výměře 300 m
2
 v k.ú. Nová 

Červená Voda. 

03. Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011391, 

identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008684,  na projekt 5.1b Pořízení 

vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda,                              

z programu 11531 – Operační program životního prostředí 2014-2020, z Ministerstva 

životního prostředí. 

04. Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011392, 

identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0./0.0/18_100/0008678, na projekt 5.1a. Zateplení 

v budově KD v obci Stará Červená Voda, z programu 11531 – Operační program 

životního prostředí 2014-2020, z Ministerstva životního prostředí.  

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení ze 04. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Výroční zprávu o finančním hospodaření Základní školy a Mateřské školy Stará Červená 

Voda,  k 31.12.2018, v předloženém znění. 

03. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.04.2019, v předloženém znění. 



04. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.03.2019 – veřejný vodovod, v předloženém 

znění. 

05. Organizační zabezpečení 06. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  12.09.2019 od 18.00 hodin. 

 

 

 

IV. Pověřuje starostu obce: 

 

01. k jednání s  Ministerstvem životního prostředí o odstoupení od dotace identifikační číslo 

115D316011391, identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008684,  na projekt 

5.1b Pořízení vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda, z programu 

11531 – Operační program životního prostředí 2014-2020. 

02. k jednání s  Ministerstvem životního prostředí o odstoupení od dotace identifikační číslo 

115D316011392, identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0./0.0/18_100/0008678, na projekt 

5.1a. Zateplení v budově KD v obci Stará Červená Voda, z programu 11531 – 

Operační program životního prostředí 2014-2020. 

03. k jednání o odstoupení od smluv na organizaci zadávacího řízení akci Pořízení 

vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda, na administraci 

projektu Pořízení vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda. 

04. k jednání o odstoupení od smluv na organizaci zadávacího řízení na akci Zateplení 

v budově KD v obci Stará Červená Voda, na administraci projektu Zateplení 

v budově KD v obci Stará Červená Voda.. 

05. k jednání s Komerční bankou, a.s., pobočka Jeseník, o podmínkách předčasného splacení 

úvěru na účel: spolufinancování investiční akce „Stará Červená Voda - ČOV a tlaková 

splašková kanalizace“. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 13.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

          Jan Maceček                                     Pavel Nýdrle 

         starosta obce                                                                      místostarosta obce 


