
 

U S N E S E N Í 

 

z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 23.06.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Ing. Hana Kvitová, Ing. Lukáš Fidrich, Miroslav Novák. 

04. Ověřovatelé zápisu – Hana Šarmanová, Martin Distler. 

05. Změnu rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 484 620,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 04/2016 neinvestiční účelová dotace spolufinancovaná ze SR ČR 

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

u obce Stará Červená Voda za měsíce květen, červen a červenec 2016, 

v předloženém znění.  

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

č. 05/2016 (souhrnné), v předloženém znění. 

07. Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc  

na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27 

odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s Programem 

na podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, rekonstrukci  

a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého 

kraje na rok 2016“. 

a) přijetí dotace s účelem použití, dle čl. II odst. 1 – ve výši 14 000,- Kč 

b) schválení spolufinancování obce dle smlouvy čl. II odst. 2 – ve výši min. 

18 700,- Kč 

c) schválení smlouvy 

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

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

„občanský zákoník“) – Reinold Manfréd, Alena. 

09. 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“) – Nováková Božena. 

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

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

„občanský zákoník“) – Rejdová Edita. 

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

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

„občanský zákoník“) – Barabášová Šárka. 

12. 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“) – Sadlek Roman. 



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

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

„občanský zákoník“) – Ocelková Erika. 

14. 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“) – Rýznarová Anna. 

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

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

„občanský zákoník“) – Trunkát Aleš, Helena. 

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

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

„občanský zákoník“) – Obůrka Petr. 

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

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

„občanský zákoník“) – Cihlářová Jana, Sliwková Petra. 

18. 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“) – Korejtko Jiří, Marie. 

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

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

„občanský zákoník“) – Otisková Drahoslava. 

20. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 48+49, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Barabášová Lenka, Giamo Nikolló. 

21. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 109, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Burďák Milan. 

22. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 110, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Kvapil Václav. 

23. 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“) – Dworok Vladislav, Jarmila. 

24. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 161, 

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

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

25. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 164, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Frencl Miroslav, Gabriela. 

26. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 167, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Šimek Radomír. 

27. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 374/1, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Rybár Martin. 

28. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 606/8, 

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

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



29. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 666/4, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Rybár Karel, Komínková Františka. 

30. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 606/1, 

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

(dále jen „občanský zákoník“) – Arcibiskupství Olomoucké. 

31. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  

- parc. č. st. 45 zbořeniště o výměře 173 m2, parc. č. 434/1 zahrada o výměře 

943 m2, parc. č. 611/6 trvalý travní porost o výměře 619 m2, parc. č. 645 

trvalý travní porost o výměře 3971 m2 a parc. č. 653 zahrada o výměře 3990 

m2, v k.ú. Nová Červená Voda. 

- parc. č. 264/1 orná půda o výměře 91 m2 a parc. č. 264/4 orná půda o výměře 

624 m2, v k.ú. Stará Červená Voda. 

32. Zveřejnění záměru převodu pozemků 

- par. č. st. 55 zbořeniště o výměře 122 m2 a parc. č. 642 zahrada o výměře 964 

m2, v k.ú. Nová Červená Voda. 

33. Pronájem pozemků parc. č. 1628/2 ostatní plocha o výměře 397 m2, parc. č. 1628/3 

ostatní 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, Manfred Reinold, 

Nová Červená Voda 26, za cenu 159,- Kč/ rok po dobu 5 let + paušální poplatek 

100,- Kč/smlouva. 

34. Převod pozemku parc. č. 608 trvalý travní porost o výměře 925 m2, v k.ú. Nová 

Červená Voda, WIFISIT s.r.o., se sídlem Stará Červená Voda 138, za cenu  

46 116,- Kč + náklady řízení. 

35. Převod pozemku parc. č. 1196/1 zahrada o výměře 434 m2, v k.ú. Stará Červená 

Voda, Tereza Hašková, bydlištěm Arménská 11, Brno-Bohunice, za cenu  

23 611,- Kč + náklady řízení. 

36. Poskytnutí neinvestiční dotace na částečné dofinancování sociálních služeb 

poskytovaných paní Jarmile Málikové Domovu Hrubá Voda, na rok 2016 ve výši  

4 000,- Kč. 

37. 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 Domovem Hrubá Voda, se sídlem Hlubočky, ve výši 

4 000,- Kč, v předloženém znění. 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 14. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

22.09.2016 v 18:00 hodin. 

 

 

III. Zmocňuje: 

 

01. Starostu obce ke schválení souhrnného rozpočtového opatření č. 06/2016 nejpozději 

do 31.08.2016. 

 



Ve Staré Červené Vodě dne 23.06.2016 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


