
 

U S N E S E N Í 

 

z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 19.05.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Hana Šarmanová, Miroslav Frencl, Martin Distler. 

04. Ověřovatelé zápisu – Ing. Hana Kvitová, Ing. Lukáš Fidrich. 

05. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 

organizace za rok 2015 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích včetně 

výsledku hospodaření za rok 2015 (hlasování: Pro: 6 – Miroslav Frencl, Ing. Hana 

Kvitová, Ing. Lukáš Fidrich, Hana Šarmanová, Martin Distler, Karel Šuhajda, 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 2015 

v celkové výši 53 207,52 Kč, z toho do Rezervního fondu příspěvkové organizace 

53 207,52 Kč. 

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

organizace na rok 2016. 

08. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy 

Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

za rok 2015 bez výhrad. 

09. Účetní závěrku obce Stará Červená Voda za rok 2015 dle ustanovení § 84 odst. 2 

písm. b) zákona o obcích včetně výsledku hospodaření 2015 (hlasování: Pro: 6 – 

Miroslav Frencl, Ing. Hana Kvitová, Ing. Lukáš Fidrich, Hana Šarmanová, Martin 

Distler, Karel Šuhajda, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

10. Změnu rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 66 395,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 02/2016 neinvestiční účelová dotace spolufinancovaná ze SR ČR 

a ESF určená na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníků zaměstnaných  

u obce Stará Červená Voda za měsíc duben 2016, v předloženém znění.  

11. Změnu rozpočtu obce na rok 2016 v souladu s rozpočtovým opatřením obce  

č. 03/2016 (souhrnné), v předloženém znění. 

12. Přijetí dotace na dotační titul č. 1 Podpora budování o obnovy infrastruktury obce, 

ve výši 300 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016. 

13. Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2016/01530/OSR/DSM na dotační titul č. 1 Podpora 

budování o obnovy infrastruktury obce, ve výši 300 000,- Kč v rámci Programu 

obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, se sídlem Olomouc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14. Nájemní smlouvu č. 31 N 16/78 – pozemky u skladových prostor od Státního 

pozemkového úřadu, se sídlem Praha 3 – Žižkov. 

15. Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí Stará Červená Voda a 

občanem, s účinností od 01.07.2016, v předloženém znění. 



16. Poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí nákladů na pořádání 23. ročníku 

interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ 

Kulturnímu spolku při ZUŠ Karla Ditterse, Vidnava, na rok 2016 ve výši 2 000,- Kč. 

17. 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,  

se sídlem Vidnava, ve výši 2 000,- Kč, v předloženém znění. 

18. Poskytnutí neinvestiční dotace na zesílení jističe a zřízení zásuvkové skříně na hřišti 

Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Červená Voda, z. s., na rok 2016 ve výši  

19 500,- Kč. 

19. 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 19 500,- Kč, v předloženém znění. 

20. Výběr dodavatele na zhotovení nové podlahové krytiny ve školní jídelně Stará 

Červená Voda – firma Josef Palovčík, se sídlem Bernartice, ve výši 34 790,- Kč. 

21. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 2, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Kazický Petr. 

22. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 4, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Lapčík Jaroslav. 

23. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 5, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Fidrich Lukáš, Jitka. 

24. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 6, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Vaníček Karel, Božena. 

25. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 7, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Dostrašil Jan. 

26. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 8, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Juráš Štefan. 

27. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 9, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Hamza Ondřej. 

28. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 11, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Staník Josef, Bohumila. 

29. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 12, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Koňarik Jan, Jana. 

30. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 14, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Fidrich Michal, Renata. 



31. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 15, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Novák Josef. 

32. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 16, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Lapčík Zdeněk, Jiřina. 

33. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 18, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Burďák Jiří, Anna. 

34. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 19, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Sikorová Zdeňka. 

35. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 20, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Rutta Rudolf. 

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

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

„občanský zákoník“) – Hlavinková Helena. 

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

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

„občanský zákoník“) – Reinoldová Michaela. 

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

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

„občanský zákoník“) – Juráš Jan. 

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

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

„občanský zákoník“) – Carachová Miroslava. 

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

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

„občanský zákoník“) – Smital Pavel, Jitka. 

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

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

„občanský zákoník“) – Sukup Vojtěch. 

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

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

„občanský zákoník“) – Vavřínová Eva. 

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

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

„občanský zákoník“) – Doležel Pavel. 

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

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

„občanský zákoník“) – Danilko Pavel. 

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

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

„občanský zákoník“) – Curkán Petr. 

46. 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“) – Světnická Božena. 



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

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

„občanský zákoník“) – Kočí Karel, Blanka. 

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

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

„občanský zákoník“) – Langer Adolf. 

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

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

„občanský zákoník“) – Voženílek Václav, Anna. 

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

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

„občanský zákoník“) – Ohnoutka Jan. 

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

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

„občanský zákoník“) – Pišan František, Marie. 

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

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

„občanský zákoník“) – Voncová Anna. 

53. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 79/1, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Jireš Michal, Víchová Markéta. 

54. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 82, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Dudziak Mariola. 

55. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 87, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Barabášová Jaroslava, Alena. 

56. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 89, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Vaňková Anna. 

57. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 90, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Mraznicová Anna. 

58. 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“) – Fidrich Václav, Priska. 

59. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 95, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Burďák Jan, Annelies. 

60. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 97, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Szostak Pavel. 

61. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 98, uzavřenou 

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

„občanský zákoník“) – Urbanová Marta. 

62. 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“) – Lochman Radomír. 



63. 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“) – Vojtíšek Pavel, Milica. 

64. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 105, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Palenčar Peter, Jana. 

65. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 106, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Procházka Vladimír, Anna. 

66. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 124, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Holub Gejza. 

67. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 126, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Káňa Josef, Julie. 

68. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 127, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Stavělová Renata. 

69. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 136, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Juhaňáková Anna. 

70. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 141, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Henkel Edgar. 

71. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 142, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Žampach Stanislav, Eva. 

72. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 148, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Jajkowicz René, Olga. 

73. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 150, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Reimer Rudolf. 

74. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 151, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Urban Pavel. 

75. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 152, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Šimek Karel, Vlasta. 

76. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 153, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Podlaha Petr. 

77. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 154, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Distler Martin, Karla. 

78. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 156, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Rybárik Jaroslav. 



79. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 159, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Stojka Karel. 

80. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 160, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Jurášová Miluše. 

81. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 163, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Mít Antonín, Magdaléna. 

82. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 165, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Burďáková Radka. 

83. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  

- parc. č. 1628/2, ostat. plocha o výměře 397 m2, parc. č. 1628/3, ostat. plocha o 

výměře 219 m2, parc. č. 1628/4, jiná plocha o výměře 89 m2 a parc. č. 1628/7, 

zahrada o výměře 92 m2, v k.ú. Stará Červená Voda. 

84. Zveřejnění záměru převodu pozemků 

- parc. č. 608, trv. trav. porost o výměře 925 m2, v k.ú. Nová Červená Voda. 

- par. č. 666/5, ostat. plocha o výměře 20 m2, parc. č. 666/7, ostat. plocha o 

výměře 93 m2 a 666/8, ostat. plocha o výměře 56 m2, v k.ú. Nová Červená 

Voda. 

85. Pronájem pozemků parc. č. 1087/1, zahrada o výměře 861 m2, parc. č. 1087/2, ostat. 

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

2445/23, ostat. plocha o výměře 25 m2, v k.ú. Stará Červená Voda, Milan Halát, 

Stará Červená Voda 182, za cenu 298,- Kč/ rok po dobu 5 let + paušální poplatek 

100,- Kč/smlouva. 

86. Pronájem pozemku parc. č. stav. 52/1, zbořeniště o výměře 568 m2, v k.ú. Nová 

Červená Voda, Hana Diblíková, Husova 257, Vidnava, za cenu 114,- Kč/ rok po 

dobu 5 let + paušální poplatek 100,- Kč/smlouva. 

87. Převod pozemků parc. č. 1366/2, trv. trav. porost o výměře 157 m2, parc. č. 

1366/10, trv. trav. porost o výměře 47 m2 a parc. č. 1416/11, ostat. plocha o výměře 

5 m2, v k.ú. Nová Červená Voda, Petr Podlaha, za cenu 31 094,- Kč + náklady 

řízení. 

88. Obchodní podmínky pro odvádění a čištění odpadních vod kanalizací sloužící 

veřejné potřebě, s účinností od 01.07.2016, v předloženém znění. 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

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

Voda, příspěvková organizace k 31.12.2015. 

03. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 31.03.2016. 

04. Zprávu o finančním hospodaření k 31.03.2016 – obecní vodovod. 

05. Organizační zabezpečení 13. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

23.06.2016 v 18:00 hodin. 

 

 



III. Stanovuje: 

 

01. Výši stočného na základě zpracované kalkulace v souladu se Zákonem č. 274/2001 

Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 

 

 

 

IV. Ukládá: 

 

01. Starostovi obce přeposlat informace o výběrovém řízení na vedoucí školní jídelny 

Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda na Mikroregion Žulovska. 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 19.05.2016 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


