
 

U S N E S E N Í 

 

z 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 22.09.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

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

04. Ověřovatelé zápisu – Hana Šarmanová, Martin Distler. 

05. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 14 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Stará Červená Voda na rok 2016, v předloženém znění. 

06. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 300 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu místních 

komunikací v obci Stará Červená Voda na rok 2016, v předloženém znění. 

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

07/2016 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 srpen 2016 ve výši 159 638,- Kč a měsíc září 

2016 ve výši 140 461,- Kč, v předloženém znění.  

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

č. 08/2016 (souhrnné), v předloženém znění. 

09. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2016 s JHF Heřmanovice spol. s.r.o, se 

sídlem Heřmanovice na vícepráce v rámci akce „Oprava místních komunikací v obci 

Stará Červená Voda“. 

10. Smlouvu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000172 o financování mikroprojektu typu 

C v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V – A Česká 

republika – Polsko s Euroregionem Praděd, se sídlem Nové doby 111, Vrbno pod 

Pradědem. 

11. Smlouvu o kompenzaci nákladů na účast v projektu Škola pro všechny s Městem 

Jeseník, se sídlem Masarykovo náměstí 167/1. 

12. Cenovou nabídku na dřevní hmotu pro rok 2016. 

13. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  

- parc. č. 16 zahrada o výměře 916 m2 a parc. č. 1419/2 trvalý travní porost o 

výměře 106 m2, v k.ú. Nová Červená Voda. 

- parc. č. 563/1 trvalý travní porost o výměře 4007 m2, parc. č. 563/2 ostatní 

plocha o výměře 940 m2 a parc. č. 571 trvalý travní porost o výměře 4199 m2, 

v k.ú. Stará Červená Voda. 

14. Zveřejnění záměru převodu pozemků 

- par. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, parc. č. 653 část 

zahrada (plocha dle zaměření GP) a parc. č. 611/6 část trvalý travní porost 

(plocha dle zaměření GP), v k.ú. Nová Červená Voda. 



- parc. č. 1274/3 ostatní plocha o výměře 251 m2, v k.ú. Nová Červená Voda 

- parc. č. st. 103 zbořenišě o výměře 669 m2, parc. č. 978/3 zahrada o výměře 

538 m2, parc. č. 974/2 část zahrada (plocha dle zaměření GP) a parc. č. 976/2 

část trvalý travní porost (plocha dle zaměření GP), v k.ú. Stará Červená Voda. 

15. Pronájem pozemků 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, nájemce Marie Vrtělková, Stará 

Červená Voda 141, za cenu 143,- Kč/rok po dobu 5 let + paušální poplatek 100,- 

Kč/smlouva. 

16. Pronájem pozemků parc. č. st. 45 zbor o výměře 173 m2, parc. č. 434/1 zahrada o 

výměře 943 m2 a parc. č. 645 trvalý travní porost o výměře 3971 m2, v k.ú. Nová 

Červená Voda, nájemce Tomáš Barabáš, Nová Červená Voda 38, za cenu 1 018,- 

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

17. Převod pozemků parc. č. 666/5 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 666/7 ostatní 

plocha o výměře 93 m2 a parc. č. 666/8 ostatní plocha o výměře 56 m2, v k.ú. Nová 

Červená Voda, kupující Jiří a Marie Korejtkovi, Jánského 323, Česká Ves, za cenu 

7 042,- Kč + náklady řízení. 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 13. řádného a 14. mimořádného veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 30.06.2016. 

03. Zprávu o finančním hospodaření k 30.06.2016 – obecní vodovod. 

04. Organizační zabezpečení 16. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

10.11.2016 v 18:00 hodin. 

 

 

 

III. Ukládá: 

 

01. Starostovi obce podat žádosti o skácení lípy (u pana Čermáka) na AOPK ČR a 

současně na Odbor ŽP MěÚ Jeseník. 

02. Starostovi obce prověřit možnost financování sociálního bydlení s projektantem. 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 22.09.2016 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


