
 

U S N E S E N Í 

 

z 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 10.11.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Ing. Lukáš Fidrich, Martin Distler, Hana Barabášová. 

04. Ověřovatelé zápisu – Ing. Hana Kvitová, Miroslav Frencl. 

05. Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, 

příspěvková organizace, Stará Červená Voda č.p. 164, za školní rok 2015/2016, 

v předloženém znění. 

06. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 25 000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 

voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, vyhlášených 

na 7. a 8. října 2016, v předloženém znění. 

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

č. 09/2016 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 říjen 2016 ve výši 136 149,- Kč, v předloženém znění.  

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

č. 10/2016 (souhrnné), v předloženém znění. 

09. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši  

6 864,- Kč, v předloženém znění. 

10. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 01/2016 o místním poplatku z ubytovací 

kapacity, v předloženém znění. 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01567/OKŘ/DSM ze dne 

28.06.2016 v Programu na podporu JSDH pro rok 2016. 

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 se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 

dobrovolných hasičů, se sídlem Stará Červená Voda 102, ve výši 40 000,- Kč, 

v předloženém znění. 

13. Podání žádosti o dotaci na vybudování sociálních bytů v objektu č.p. 112 v Nové 

Červené Vodě. 

14. „Systém náležité péče“ obce Stará Červená Voda uvádějícího poprvé na vnitřní trh 

EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) dle Nařízení EU  

č. 995/2010. 

15. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služby svozu, separace a odstraňování 

odpadů. 



16. Vypovězení Smlouvy o službách, uzavřenou s Technickými službami Jeseník a.s., se 

sídlem O. Březiny 168, ze dne 02.01.2002. 

17. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  

- soupis pozemků dle přílohy o celkové výměře 524 059 m2 (žadatel-stávající 

nájemce – AGRO A.R.W. s.r.o.) 

18. Pronájem 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, nájemce Dalibor Kočí, 

Písečná 118, za cenu 205,- Kč/rok po dobu trvání pronájmu pohostinství v NČV + 

paušální poplatek 100,- Kč/smlouva. 

19. Pronájem pozemků 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, nájemce Jan Novák, Stará Červená Voda 244, 

za cenu 1 830,- Kč/rok po dobu 5 let + paušální poplatek 100,- Kč/smlouva. 

20. Převod pozemku parc. č. 1274/3 ostatní plocha o výměře 251 m2, v k.ú. Nová 

Červená Voda, kupující Jaroslava Barabášová, Nová Červená Voda 87, za cenu 

7 840,- Kč + náklady řízení. 

21. Převod pozemku parc. č. st. 197 zastavěná plocha o výměře 8 m2, v k.ú. Nová 

Červená Voda, kupující Hana Diblíková, Husova 257, Vidnava, za cenu 1 295,- Kč 

+ náklady řízení. 

22. Žádost Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvková 

organizace, Stará Červená Voda č.p. 164, na použití investičního fondu ve výši 

87 725,- Kč na pořízení plynové smažící pánve celonerezové, obsah 50 litrů – 150 

porcí, nejpozději do 31.12.2016. 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.09.2016. 

03. Ustanovení inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

obce k 31.12.2016. 

04. Organizační zabezpečení 17. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

15.12.2016 v 18:00 hodin. 

 

 

 

III. Souhlasí: 

 

01. Se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním 

výborem SOSM, dle přílohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Ruší: 

 

01. 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, usnesení č. 11/I./08./16 ze dne 17.03.2016. 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 10.11.2016 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


