
                                                            

U S N E S E N Í 

 

z 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 20.08.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

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

04. Ověřovatelé zápisu – Miroslav Frencl, Danuše Krčová. 

05. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 7 500,- Kč na částečnou úhradu výdajů 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 „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na 

pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“, v předloženém 

znění. 

06. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 390 372,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Stará Červená 

Voda na dotaci v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 

1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, v předloženém znění.                                             

07. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 37 089,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 09/2015 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 červenec a srpen 2015, v předloženém znění.  

08. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 274 280,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 10/2015 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 červenec a srpen 2015, v předloženém znění.  

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

č. 11/2015 (souhrnné), v předloženém znění. 

10. Projednání pronájmu hospody „U Dobré nálady“ v Nové Červené Vodě – nájemce 

pan Dalibor Kočí, bydlištěm Písečná s účinností od 01.10.2015. 

11. Zveřejnění záměru převodu pozemku parc. č. 139/2 zahrada o výměře 813 m2, v k.ú. 

Stará Červená Voda, část Johanka. 

12. Zveřejnění záměru převodu pozemků parc. č. stav. 46 zbořeniště o výměře 115 m2, 

parc. č. 1483/2 ostatní plocha o výměře 34 m2, parc. č. 1486 ostatní plocha o výměře 

162 m2, parc. č. 1487/1 zahrada o výměře 900 m2 a parc. č. 1487/3 ostatní plocha o 

výměře 306 m2, všechny v k.ú. Stará Červená Voda. 

 

 

 



II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 30.06.2015. 

03. Zprávu o finančním hospodaření obce Černá Voda k 30.06.2015 – obecní vodovod. 

04. Organizační zabezpečení 7. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

08.10.2015 v 18:00 hodin. 

05. Informaci o stavu a provozu kanalizace s ČOV. 

06. Informaci ze Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem v Praze o dotaci na akci 

„Regenerace zeleně hřbitova ve Staré Červené Vodě“. 

07. Informace o projektových pracích: 

a) Multifunkční školní hřiště s umělým povrchem 

b) Kulturní dům – zateplení, výměna oken 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 20.08.2015 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


