
 

U S N E S E N Í 

 

z 18. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 26.01.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 18. mimořádného veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 18. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

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

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

05. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce – změna nařízení vlády  

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů, účinné od 01.01.2017: 

- Maceček Jan, neuvolněný místostarosta obce,  

ve výši 10 600,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Frencl Miroslav, předseda kontrolního výboru,  

ve výši 976,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Ing. Fidrich Lukáš, předseda finančního výboru,  

ve výši 976,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Ing. Kvitová Hana, člen finančního výboru,  

ve výši 632,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Barabášová Hana, člen finančního výboru,  

ve výši 632,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Distler Martin, člen kontrolního výboru,  

ve výši 632,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Krčová Danuše, člen kontrolního výboru,  

ve výši 632,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017 

- Novák Miroslav, člen zastupitelstva obce,  

ve výši 311,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.02.2017. 

06. Podání žádosti o dotaci – SZIF 2017 – hřbitovní zeď a sanace vlhkosti hasičská 

zbrojnice. 

07. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy 

venkova 2017, dotačního titulu č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury 

obce na akci Kulturní dům Stará Červená Voda – Elektroinstalace. 

08. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na „Stavební 

úpravy objektu č.p. 112 v Nové Červené Vodě pro sociální bydlení – zřízení sjezdu“ 

s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., se 

sídlem v Olomouci. 

09. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na „Stavební 

úpravy objektu č.p. 112 v Nové Červené Vodě pro sociální bydlení – odvodňovací 

rigol“ s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., 

se sídlem v Olomouci. 



10. Pronájem pozemků parc. č. 974/2 zahrada o výměře 613 m2 a parc. č. 976/2 trvalý 

travní porost o výměře 438 m2, v k.ú. Stará Červená Voda, nájemce Lubomír Gurka, 

Stará Červená Voda 95, za cenu 210,- Kč/rok po dobu 5 let + paušální poplatek 

100,- Kč/smlouva. 

11. Pronájem pozemků parc. č. stav. 55 zbořeniště o výměře 122 m2 a parc. č. 642 

zahrada o výměře 964 m2, v k.ú. Nová Červená Voda, nájemce Tomáš Barabáš, 

Nová Červená Voda 38, za cenu 218,- Kč/rok po dobu 5 let + paušální poplatek 

100,- Kč/smlouva. 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení ze 17. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 19. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

30.03.2017 v 18:00 hodin. 

 

 

 

III. Ukládá: 

 

01. Starostovi obce upravit Směrnici č. 01/2015 o stanovení a pravidel ceny pronájmu 

obecních pozemků do 30.03.2017 a rozeslat vzor pachtovní smlouvy s doplňkem 

členům zastupitelstva obce. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 26.01.2017 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


