
 

U S N E S E N Í 

 

z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 13.09.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce      

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise.  

04. Ověřovatelé zápisu. 

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

č. 03/2018 (souhrnné), v předloženém znění.  

06. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 13.10.2014, reg.číslo 99009529469, 

uzavřený s Komerční bankou, a.s., v předloženém znění. 

07.  Přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci Školní hřiště ZŠ Stará 

Červená Voda, identifikační číslo 117D815007231, v předloženém znění. 

08. Záměr pronájmu pozemku p.č. 52/1- část, orná půda o výměře 270 m
2
 v k.ú.           

Stará Červená Voda. 

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

se v objektu, tj. v budově na adrese Stará Červená Voda č.p. 111, pro účely 

provozování Pošty Partner, terminálu Sazka, prodejny zdravé výživy, e-shopu,            

a smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, s účinností od 01.09.2018, 

v předloženém znění. 

10. Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Skorošické slavnosti 2018,                  

na rok 2018  ve výši 5 000,-- Kč.  

11. 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, ve výši 5 000,- Kč, v předloženém znění. 

12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021850/2, název 

stavby: „Stará Červená Voda, parc.č. 81/1,…….., přípojka NNk“, s ČEZ 

Distribuce, a.s., v předloženém znění. 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 29. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.07.2018, v předloženém znění. 

03. Organizační zabezpečení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 01.11.2018 v 18.00 hodin. 

 

 



Ve Staré Červené Vodě dne 13.09.2018 

 

 

………………………………… …………………………... 

    místostarosta                                                                               starosta  


