
 

Výpis z U S N E S E N Í 

 

z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 21.06.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce      

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 28. veřejného 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 2017 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích včetně 

výsledku hospodaření za rok 2016 (hlasování: Pro: 06; 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 2017 

v celkové výši 32.373,22 Kč, z toho do Rezervního fondu příspěvkové organizace 

32.373,22 Kč. 

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

organizace, na rok 2018, v předloženém znění. 

08. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy 

Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

za rok 2017 bez výhrad. 

09. Účetní závěrku obce Stará Červená Voda za rok 2017 dle ustanovení § 84 odst. 2 

písm. b) zákona o obcích včetně výsledku hospodaření 2017 (hlasování: Pro:  06; 

Proti: 0;  Zdržel se: 0).  

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

č. 02/2018 (souhrnné), v předloženém znění.  

11. Dodavatele na realizaci veřejné zakázky „III. etapa oprav místních komunikací 

v obci Stará Červená Voda“ . 

12. Smlouvu o dílo na realizaci stavby „III. etapa oprav místních komunikací v obci 

Stará Červená Voda“ , v předloženém znění. 

13. Zpracovatelskou smlouvu s firmou O.-V.Z. , s.r.o. v předloženém znění. 

14. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti          

a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8021850/2 _ Stará Červená Voda,          

pa č. 81/1, přípojka NNk, v předloženém znění. 

15. Nájemní smlouvu č. 38N18/78 uzavřenou se SPÚ, v předloženém znění. 

16. Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci, administrativní zajištění VŘ          

na zhotovitele a vyúčtování schválené akce „Školní hřiště ZŠ Stará Červená Voda“, 

č.ž. 93987, v předloženém znění. 

17. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o podlahové ploše 62,74 m
2
 

v objektu č.p. 111 ve Staré Červené Vodě. 

18. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2159/7 zahrada o výměře 178 m
2
 v k.ú. 

Stará Červená Voda. 



19. Pronájem pozemku p.č. 1596/2 zahrada o výměře 601 m
2
 v k.ú. Nová Červená 

Voda, za cenu 120,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 100,- Kč/smlouva. 

20. Pronájem 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, za cenu 212,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 

100,- Kč/smlouva. 

21. Pronájem pozemků p.č. 653/3 zahrada o výměře 3500 m
2
, p.č. 611/6 trvalý travní 

porost o výměře 452 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 790 Kč/rok po dobu 

pěti let. 

22. Převod pozemku p.č. 1087/1 zahrada o výměře 861 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda, 

za cenu 46.526,- Kč vč. DPH + náklady řízení. 

23. Cenovou nabídku na dřevní hmotu pro rok 2018, v předloženém znění. 

24. Nájem prostoru sloužícího k podnikání (nebytové prostory) nacházející se v objektu, 

tj. v budově na adrese Nová Červená Voda č.p. 102, pro účely provozování 

hostinské činnosti hospody „U Dobré nálady“, s účinnosti od 01.07.2018, 

v předloženém znění. 

25. Pronájem prostoru sloužícího k podnikání (nebytové prostory) nacházející               

se v objektu, tj. v budově na adrese Stará Červená Voda č.p. 158, pro účely 

provozování hostinské činnosti hospody „Na Rozcestí“, s účinnosti   od 01.06.2018, 

v předloženém znění. 

26. Smlouvu o dílo na akci Stará Červená Voda – oprava zdi místního hřbitova, 

v předloženém znění. 

 

 

II. Stanoví: 

 

01. V souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)      

ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce pro následující 

volební období (2018 -2022) na 9 (devět). 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření Základní školy a Mateřské školy Stará Červená 

Voda,  k 31.12.2017, v předloženém znění. 

03. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.04.2018, v předloženém znění. 

04. Organizační zabezpečení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 13.09.2018 v 18.00 hodin. 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 21.06.2018 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


