
 

Výpis z U S N E S E N Í 

 

z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 17.05.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce      

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Použití části rezervního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní školy           

a Mateřské školy Stará Červená Voda, na nákup (instalaci, školení, dopravu) 

účetního programu, nákup notebooku a pořízení licence pro Microsoft Office          

do výše  64.000,- Kč, dle předložené žádosti. 

06. Změnu rozpočtu obce na rok 2018 v souladu s rozpočtovým opatřením obce 

č. 01/2018 (souhrnné), v předloženém znění.  

07. Spisový řád obce Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

08. Přijetí dotace ve výši 27.000,-- Kč od Olomouckého kraje na zajištění 

akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje, na 

částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará 

Červená Voda dle čl. I. odst. 2 a 4 smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s pravidly 

dotačního programu Program na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace na 

pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH 

obcí Olomouckého kraje 2018. 

09. Spolufinancování obce ve výši 28.055,-- Kč dle smlouvy o poskytnutí dotace čl. II. 

odst. 2 na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

v souladu s pravidly dotačního programu Program na podporu JSDH 2018 pro 

dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup 

věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018.               

10. Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, na zajištění akceschopnosti 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v souladu s pravidly dotačního programu 

Program na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a 

opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 

2018, v předloženém znění. 

11. Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné 

vyhlášky obce, v předloženém znění.  

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

pro vodné a stočné, v předloženém znění.  

13. Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění jubilejního 25. ročníku interpretační 

soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ Kulturnímu spolku při 

ZUŠ Karla Ditterse Vidnava z.s., na rok 2018 ve výši 2 000,- Kč. 

14. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  



č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Kulturním spolkem při ZUŠ Karla Ditterse Vidnava 

z.s., ve výši 2 000,- Kč, v předloženém znění. 

15. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na kofinancování školního 

hřiště. 

16. Podání žádosti o dotaci přes HZS Olomouckého kraje na pořízení hasičského 

vozidla CAS pro JSDH obce. 

17. Pronájem pozemku p.č. 1590/9 orná půda o výměře 5718 m
2
 v k.ú. Nová Červená 

Voda, za cenu 1144,- Kč/rok. 

18. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1596/2 zahrada o výměře 601 m
2
      

v k.ú. Nová Červená Voda. 

19. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. st. 71 zbor o výměře 230 m
2
, p.č. st. 73 

zbor o výměře 96 m
2
, p.č. 1203 zahrada o výměře 585 m

2
, p.č. 1250/4 orná půda       

o výměře 147 m
2
  v k.ú. Stará Červená Voda. 

20. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1087/1 zahrada o výměře 861 m
2
         

v k.ú. Stará Červená Voda. 

21. Projednání zprávy o finančním hospodaření Základní a Mateřské školy Stará 

Červená Voda, p.o. k 31.12.2017, schválení účetní závěrky, převod výsledku 

hospodaření, odpisový plán Základní a Mateřské školy Stará Červená Voda, p.o., na 

nejbližším veřejném zasedání. 

22. Dodavatele na akci Stará Červená Voda – oprava zdi místního hřbitova, za 

nabídkovou cenu 266.795,38 Kč včetně DPH. 

23. Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR uzavřenou se společností Werena 

office, s.r.o., v předloženém znění.  

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Organizační zabezpečení 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 21.06.2018 v 18.00 hodin. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 17.05.2018 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

      

         místostarosta                                                                                     starosta  


