
 

VÝPIS  Z  U S N E S E N Í 

 

z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 22. června  2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve 

Staré Červené Vodě. 

02. Program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Danuše Krčová, Miroslav Frencl, Martin Distler. 

04. Ověřovatelé zápisu – Ing. Fidrich Lukáš, Miroslav Novák. 

05. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje UZ/4/53/2017 účelová 

neinvestiční dotace ve výši 9.800,--   na částečnou úhradu výdajů na vybavení 

jednotky dobrovolných hasičů, v předloženém znění. 

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

č. 03/2017 (souhrnné), v předloženém znění.  

07. Směrnici č. 03/2017 o poskytování příspěvku při narození dítěte, v předloženém 

znění. 

08. Směrnici č. 02/2017 o poskytování příspěvku na lyžařský kurz žáka základní školy,  

v předloženém znění.  

09. Příkazní smlouvu k zabezpečení výkonu zadavatelských činností v souladu s ust.      

§ 43 odstavec 1 zákona na administraci veřejné zakázky „II. etapa oprav místních 

komunikací“ dle zákona, s firmou Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.,          

Vikýřovice, v předloženém znění.  

10. Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené obcemi na základě usnesení 

Zastupitelstva města Vidnavy ze dne 09.03.2004 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda ze dne 27.05.2004 č. 09/I/06/04, v předloženém znění. 

11. Smlouvu o dílo k provedení kompletního zpracování podkladů souvisejících 

s realizací zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Sběr, svoz a likvidace 

odpadů v obci Stará Červená Voda“, s firmou PROFOND INVEST, s.r.o.,           

Šumperk, v předloženém znění.  

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

pro vodné a stočné, v předloženém znění.  

13. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2295/1 ostatní plocha o výměře 313 m
2
 

v k.ú. Stará Červená Voda.  

14. Prominutí nájmu nebytových prostor pohostinství „Na Rozcestí“ v objektu občanské 

vybavenosti č.p. 158 ve Staré Červené Vodě za měsíce květen a červen 2017 

z důvodu rekonstrukce.  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Revokuje: 

 

01. Usnesení č. 20./2017 – II./01. z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 25.05.2017, kterým byl Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu 

přestupkové agendy neschválen. 

 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 20. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 22. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda             

– 07.09.2017 v 18.00 hodin. 

 

 

 

II. Ukládá: 

 

01. Starostovi obce zaslat panu Lukáši Knapkovi požadavek na plné zprovoznění 

pohostinství „Na Rozcestí“ včetně připojení energií k 15.07.2017, v případě nesplnění 

podmínek okamžité ukončení nájmu dohodou. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 22.června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Jan Maceček                                      Karel Šuhajda 

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


