
                                                            

U S N E S E N Í 

 

z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 25.06.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

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

04. Ověřovatelé zápisu – Martin Distler, Ing. Lukáš Fidrich.                                              

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

organizace na rok 2015. 

06. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 15 348,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 05/2015 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 květen 2015, v předloženém znění.  

07. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 36 978,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 06/2015 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 a červen 2015, v předloženém znění.  

08. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 274 919,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 07/2015 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 a červen 2015, v předloženém znění.  

09. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 v souladu s rozpočtovým opatřením obce  

č. 08/2015 (souhrnné), v předloženém znění. 

10. Podklady pro účtování oprav čerpacích šachet tlakové kanalizace. 

11. Projednání pronájmu hospody „U Dobré nálady“ v Nové Červené Vodě. 

12. Zveřejnění záměru převodu pozemků parc. č. stav. 18/2 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 44 m2 a parc. č. 1950/2 zahrada o výměře 419 m2,v k.ú. Stará Červená 

Voda. 

13. Zveřejnění záměru pronájmu hospody „U Dobré nálady“ v Nové Červené Vodě od 

01.09.2015 s příjmem žádostí zájemců do 15.08.2015. 

14. Převod pozemku parc. č. 1087/5 zahrada o výměře 92 m
2
, v k.ú. Stará Červená 

Voda, Jan Jurčík, Ostrava-Zábřeh, znalecký posudek č. 54/2015 a Směrnice  

č. 01/2015 za cenu ve výši 11 732,- Kč + náklady řízení. 

15. Pronájem pozemků parc. č. 1380 zahrada o výměře 784 m2 a parc. č. 2447/9 ostatní 

plocha o výměře 386 m2, v k.ú. Stará Červená Voda, Josef Šulc, Stará Červená 

Voda 213, za cenu 234,- Kč/rok po dobu 5 let + paušální poplatek 100,- 

Kč/smlouva. 

16. Pronájem pozemků parc. č. stav. 70 zbor o výměře 138 m2 a parc. č. 759/4 zahrada 

o výměře 820 m2, v k.ú. Nová Červená Voda, Jaroslav Schuch, Stará Červená Voda 

206, za cenu 192,- Kč/rok po dobu 5 let + paušální poplatek 100,- Kč/smlouva. 



17. Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvková 

organizace na dofinancování mzdových prostředků asistenta pedagoga na školní rok 

2015 (září – prosinec). 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

20.08.2015 v 18:00 hodin. 

 

 

III. Ukládá: 

 

01. Zařazení návrhu na dofinancování mzdových prostředků asistenta pedagoga na školní 

rok 2015 (září – prosinec) do rozpočtových opatření obce na další zasedání ZO. 

02. Starostovi obce informovat vlastníky sousedních pozemků o zveřejnění záměru 

převodu pozemku a informovat žadatele o tom, že stavba je součástí pozemku. 

03. Připravit projektor pro další zastupitelstva obce. 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 25.06.2015 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


