
 

U S N E S E N Í 

 

z 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 17.03.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Miroslav Novák, Danuše Krčová, Ing. Lukáš Fidrich. 

04. Ověřovatelé zápisu – Ing. Hana Kvitová, Martin Distler. 

05. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Tělovýchovná jednota Sokol Stará 

Červená Voda, z. s., na rok 2016 ve výši 120 000,- Kč. 

06. 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 Tělovýchovnou jednotou Sokol Stará Červená Voda, 

se sídlem Stará Červená Voda, z. s., ve výši 120 000,- Kč, v předloženém znění. 

07. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Sbor dobrovolných hasičů Stará Červená Voda, na rok 2016 ve výši 40 000,- Kč. 

08. 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 se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 

dobrovolných hasičů, se sídlem Stará Červená Voda, ve výši 40 000,- Kč, 

v předloženém znění. 

09. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Český svaz chovatelů, Základní 

organizace Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, na rok 2016  

ve výši 18 000,- Kč. 

10. 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 Českým svazem chovatelů, Základní organizace 

Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, ve výši 18 000,- Kč, 

v předloženém znění. 

11. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Dětský den Český svaz chovatelů, 

Základní organizace Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, na rok 

2016 ve výši 15 000,- Kč. 

12. 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 Českým svazem chovatelů, Základní organizace 

Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, ve výši 15 000,- Kč, 

v předloženém znění. 



13. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Charita Javorník, Domov pokojného stáří 

sv. Hedviky Vidnava, částečná úhrada provozních nákladů v roce 2016 ve výši 

20 000,- 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 Charitou Javorník, Domov pokojného stáří  

sv. Hedviky Vidnava, se sídlem Javorník, ve výši 20 000,- Kč, v předloženém znění. 

15. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Český svaz včelařů, o.s., Základní 

organizace Velká Kraš, na rok 2016 ve výši 5 000 ,- Kč. 

16. 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 Českým svazem včelařů, o.s., Základní organizace 

Velká Kraš, se sídlem Velká Kraš, ve výši 5 000,- Kč, v předloženém znění. 

17. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Sjednocená organizace nevidomých  

a slabozrakých České republiky, o.s., Oblastní odbočka v Jeseníku, na rok 2016 ve 

výši 1 000,- Kč. 

18. 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 se Sjednocenou organizací nevidomých  

a slabozrakých České republiky, o.s., Oblastní odbočka v Jeseníku, se sídlem Praha 

1, ve výši 1 000,- Kč, v předloženém znění. 

19. Na rok 2016 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek bude 

uhrazen finančními prostředky z minulých let, a to ve výši příjmů celkem po 

konsolidaci 10 208 425,- Kč a ve výši výdajů celkem po konsolidaci 14 245 200,- 

Kč a ve výši financování celkem po konsolidaci 4 036 775,- Kč.     

20. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2016, v předloženém znění. 

21. Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku agendy 

speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací  

č. MJ-SML/0022/2016. 

22. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 34, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Kubáň Josef, Veronika, v předloženém znění. 

23. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 129, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Hutník Ladislav, Martina, v předloženém znění. 

24. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 203, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Křivan Jan, Ludmila, v předloženém znění. 

25. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 104, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Baťová-Teocharisová Věra, Šulek Josef, Štefan, 

Alena, v předloženém znění. 

26. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 107, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Pessl Josef, v předloženém znění. 



27. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 108, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Otava Karel, Marta, v předloženém znění. 

28. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 189, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Klamert Aleš, Blanka, v předloženém znění. 

29. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 120, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Hlobil Antonín, v předloženém znění. 

30. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 121, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Michalová Dana, v předloženém znění. 

31. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 171, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Bundilová Marie, v předloženém znění. 

32. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 198, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Halodová Jaroslava, v předloženém znění. 

33. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 210, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Krejčiřík Martin, Marcela, v předloženém znění. 

34. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 223, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Koňarik Antonín, v předloženém znění. 

35. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 220, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Rejdová Edita, v předloženém znění. 

36. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 96, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Podlaha Josef, v předloženém znění. 

37. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 118, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Čermák Vladimír, Blanka, v předloženém znění. 

38. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 117, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Kozák František, v předloženém znění. 

39. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 37, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Jebousek Petr, Simona, v předloženém znění. 

40. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 179, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Koláček Jiří, v předloženém znění. 

41. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 111, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Barabáš Jan, Radek, Ivan, Anežka, v předloženém 

znění. 

42. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 216, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Curkán Miroslav, Božena, v předloženém znění. 



43. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 215, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Červinka Josef, v předloženém znění. 

44. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 237, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Burďák Jaroslav, v předloženém znění. 

45. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 54, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Šarman Milan, Helena, v předloženém znění. 

46. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 46, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Šatný Roman, v předloženém znění. 

47. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 40, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Novotný Svatopluk, v předloženém znění. 

48. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 32, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Schuch Kamil, v předloženém znění. 

49. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 31, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Krasuská Hana, v předloženém znění. 

50. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 157, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Bednárek Miroslav st., Miroslav ml., Petr, Marie, 

v předloženém znění. 

51. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 62, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Burďák Jan ml., v předloženém znění. 

52. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 63, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Badiová Kateřina, v předloženém znění. 

53. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 214, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Mydliar Lubomír, v předloženém znění. 

54. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 69, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Chodilová Nina, v předloženém znění. 

55. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 1207, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Ljaljovský Petr, v předloženém znění. 

56. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 85, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Paločko Vladimír, Irena, v předloženém znění. 

57. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 99, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Urban Jiří, v předloženém znění. 

58. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 101, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Křivanová Evženie, Zemánková Zdeňka, 

v předloženém znění. 



59. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 169, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Kratschmer František, Marie, v předloženém znění. 

60. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 208, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Píchalová Anna, v předloženém znění. 

61. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 226, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Šarmanová Hana, v předloženém znění. 

62. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 228, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Vavřín Bohuslav, v předloženém znění. 

63. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 231, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Fruhwirth Jan, Anežka, v předloženém znění. 

64. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 232, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Heckel Egon, Zdeňka, v předloženém znění. 

65. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 83, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Mikoška František, Jiřina, v předloženém znění. 

66. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 213, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Šulc Josef, Lewingerová Iveta, v předloženém 

znění. 

67. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 96, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Ermisová Dagmar, Kuba Miroslav, v předloženém znění. 

68. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 224, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Schubert Otto, Alena, v předloženém znění. 

69. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 94, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Vonc Miroslav, v předloženém znění. 

70. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 88, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Kotouč Marek, v předloženém znění. 

71. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 182, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Halát Milan, v předloženém znění. 

72. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 236, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Juráš Jiří, Taťjana, v předloženém znění. 

73. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 239, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Šuhajda Karel, Marcela, v předloženém znění. 

74. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  

- parc. č. 52/1, zbořeniště o výměře 568 m2, v k.ú. Nová Červená Voda. 



- parc. č. 1087/1, zahrada o výměře 861 m2, parc. č. 1087/2, ostatní plocha o 

výměře 507 m2, parc. č. 1087/4, zahrada o výměře 99 m2 a parc. č. 2445/23, 

ostatní plocha o výměře 25 m2, v k.ú. Stará Červená Voda. 

75. Zveřejnění záměru převodu pozemků 

- parc. č. 1196/1, zahrada o výměře 320 m2, část parc. č. stav. 71, zbořeniště o 

výměře 60 m2 a část parc. č. 2447/1, ostatní plocha o výměře 20 m2, v k.ú. 

Stará Červená Voda. 

- par. č. 1366/10, trvalý travní porost o výměře 47 m2 a parc. č. 1366/2, trvalý 

travní porost o výměře 157 m2 a parc. č. 1416/11, ostat. plocha o výměře 5 

m2, v k.ú. Nová Červená Voda. 

76. Úplatné nabytí pozemku pozemkové parcely č. 669/9 o výměře 137 m2, lesní 

pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, v k.ú. Stará Červená Voda, obec 

Stará Červená Voda – od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

za předpokládanou kupní cenu ve výši 14 000,- Kč. 

77. Přenos daňové povinnosti k úhradě daně z nabytí nemovité věci – pozemku 

pozemkové parcely č. 669/9 v k.ú. Stará Červená Voda. 

78. Projekt oslav k 750. výročí první zmínky o obci Stará Červená Voda a jeho podání 

s žádostí o dotaci na Euroregion Praděd. 

79. Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Skorošické slavnosti 2015 obci 

Skorošice ve výši 5 000,- Kč. 

80. 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 Obcí Skorošice, zastoupenou Františkem Kadlecem, 

starostou obce, se sídlem Skorošice 93, na realizaci projektu Skorošické slavnosti 

2015, ve výši 5 000,- Kč, v předloženém znění. 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 10. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 31.12.2015. 

03. Rozpočtový výhled obce Stará Červená Voda na rok 2018, v předloženém znění. 

04. Výsledek řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 včetně 

pohledávek a závazků obce k 31.12.2015. 

05. Ustanovení likvidační komise pro rok 2016 ve složení – předseda – Martin Distler, 

členové – Miroslav Frencl, Miroslav Novák. 

06. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 31.12.2015 – obecní 

vodovod, v předloženém znění. 

07. Organizační zabezpečení 12. zasedání Zastupitelstva obce  

Stará Červená Voda – 16.06.2016 v 18:00 hodin. 

 

 

 

III. Zmocňuje: 

 

01. Starostu obce ke schválení souhrnného rozpočtového opatření č. 01/2016 nejpozději 

do 30.04.2016. 



Ve Staré Červené Vodě dne 17.03.2016 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


