
                                                             

U S N E S E N Í 

 

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 10.12.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Ing. Lukáš Fidrich, Danuše Krčová, Hana Šarmanová. 

04. Ověřovatelé zápisu – Martin Distler, Miroslav Novák. 

05. Pravidla rozpočtového provizoria pro počátek roku 2016. 

06. Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

07. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 5 600,- Kč na úhradu výdajů na odbornou přípravu a věcné vybavení 

jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2015, v předloženém znění. 

08. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 6 404,- Kč na částečnou úhradu hospodaření v lesích na území 

Olomouckého kraje – výchova lesních porostů do 40-ti let skutečného věku. 

09. Změnu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 32 800,- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 16/2015 neinvestiční účelová dotace spolufinancovaná ze SR ČR 

a ESF určená na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníka zaměstnaného  

u obce Stará Červená Voda za měsíc listopad 2015, v předloženém znění.  

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

č. 17/2015 (souhrnné), v předloženém znění. 

11. Žádost o použití rezervního fondu – Základní škola a Mateřská škola Stará Červená 

Voda, příspěvková organizace, Stará Červená Voda 164 – na dočasné pokrytí úhrady 

výukových pomůcek ve výši 51 680,-- Kč, a to do doby poskytnutí finančních 

prostředků ze SFŽP v rámci schválené dotace na projekt: „HÁ!, DVĚ Ó! ANEB 

VODOU SKRZ NASKRZ“. 

12. Dodatek č. 13 ke Smlouvě o službách ze dne 02.01.2002 – Technické služby Jeseník 

a.s., Otakara Březiny 168 – úprava ceny služeb. 

13. Smlouvu o servisní činnosti zařízení ČOV s VODA CZ SERVICE s.r.o., se sídlem 

Pražská třída 47/151, Hradec Králové, v předloženém znění. 

14. Smlouvu o dílo, uzavřenou s FORTEST s.r.o., se sídlem Studénka, v předloženém 

znění – odborný zástupce pro provozování kanalizace obce Stará Červená Voda –  

Ing. Josef Mikoška, Březinova 394, Příbor. 

15. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/OSU/11700/2015-OSUR 

k pozemkovým parcelám č. 681/5 a 2432, v katastrálním území Stará Červená Voda, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1 220,-- Kč. 



16. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 1, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Konarský Milan, Božena, v předloženém znění. 

17. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 5, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Kužela Milan, Jaroslava, v předloženém znění. 

18. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 6, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Šulek Josef, v předloženém znění. 

19. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 8, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Podlaha Václav, Šárka, v předloženém znění. 

20. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 9, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Koňariková Danuše, v předloženém znění. 

21. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 10, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Rusnok Petr, Jana, v předloženém znění. 

22. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 11, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Rybárová Milena, v předloženém znění. 

23. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 13, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Koláček Jan, Szathmaryová Irena, Hlobilová Anna, 

v předloženém znění. 

24. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 14, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Petřeková Ingeborg, Luděk, Bednárková Andrea, 

v předloženém znění. 

25. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 15, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Nosál Jan, Ludmila, v předloženém znění. 

26. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 16, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Reinold Rostislav, Bohumila, MPA GROUP, v předloženém 

znění. 

27. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 17, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Džačovský Jan, Věra, v předloženém znění. 

28. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 19, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Miková Blažena, v předloženém znění. 

29. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 20, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Malina Zdeněk, Reinoldová Elena, v předloženém znění. 

30. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 21, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Rašticová Dagmar, v předloženém znění. 



31. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 22, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Kubina Pavel, Jitka, v předloženém znění. 

32. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 23, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Nýdrle Pavel, Hana, v předloženém znění. 

33. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 24, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Turoň Emil, Martin, v předloženém znění. 

34. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 25, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Nedavaška Petr, Anežka, v předloženém znění. 

35. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 29, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Distlerová Jana, v předloženém znění. 

36. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 30, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Schuch Jaroslav, Juliana, v předloženém znění. 

37. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 33, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Dziuda Zenon Michal, v předloženém znění. 

38. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 35, uzavřenou 

dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) – Kubáň Martin, Radoslava, v předloženém znění. 

39. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 62/1, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Naswetter Milan, v předloženém znění. 

40. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 123, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Pessl Jan, Anežka, v předloženém znění. 

41. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 127, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Haloda Zdeněk, Anna, Nátr Daniel, v předloženém 

znění. 

42. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 130, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Rybárik Ondřej, v předloženém znění. 

43. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 133, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Radvanský Richard, Renáta, v předloženém znění. 

44. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 136, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Přibyl Miroslav, Vraspírová Květa, v předloženém 

znění. 

45. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 137, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Vraspírová Květa, v předloženém znění. 

46. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 138, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Frencl Miroslav, Martin, v předloženém znění. 



47. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 139, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Urban Rostislav, v předloženém znění. 

48. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 141, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Vrtělková Marie, v předloženém znění. 

49. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 143, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – VANCE PROPERTY, v předloženém znění. 

50. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 146, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Mariňáková Marie, v předloženém znění. 

51. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 148, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Málik Jan, Emil, v předloženém znění. 

52. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 151, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Machů Anna, v předloženém znění. 

53. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 154, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Špačinský Josef, Viktor, v předloženém znění. 

54. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 156, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Přibylová Marie, v předloženém znění. 

55. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 162, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Lučanová Helena, v předloženém znění. 

56. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 170, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Rybárik Jiří, v předloženém znění. 

57. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 172, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Lučan Jaroslav, Anna, v předloženém znění. 

58. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 174, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Kočí Dalibor, Anna Agnes, v předloženém znění. 

59. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 188, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Krmíček Miroslav, Alena, v předloženém znění. 

60. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 190, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Lapčík Jaromír, Jana, v předloženém znění. 

61. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 191, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Jurášková Dagmar, v předloženém znění. 

62. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 195, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Bundil Jan, v předloženém znění. 

63. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 197, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 



(dále jen „občanský zákoník“) – Kretová Simona, Matonoha Alois, Taťjana, 

v předloženém znění. 

64. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 201, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Marečková Klára, v předloženém znění. 

65. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 202, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Greguš Petr, Ivesku Milan, v předloženém znění. 

66. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 207, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Schubertová Šárka, Nátr Daniel, v předloženém 

znění. 

67. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 211, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Maceček Jan, v předloženém znění. 

68. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 218, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Frkáň Pavel, Jitka, v předloženém znění. 

69. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 222, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Kvitová Hana, v předloženém znění. 

70. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 225, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Janků Martin, v předloženém znění. 

71. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 234, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Metznerová Agnesa, Vlček Otakar, Zita, 

v předloženém znění. 

72. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 235, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Vičar Michal, v předloženém znění. 

73. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 240, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Bednárek Miroslav, Andrea, v předloženém znění. 

74. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 241, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Křikava Vítězslav, Eva, v předloženém znění. 

75. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 242, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Polanská Miluše, Lucie, v předloženém znění. 

76. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 244, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Nováková Marie, v předloženém znění. 

77. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 2066/4, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Reinold Manfréd, Alena, v předloženém znění. 

78. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 2291/2, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Čučka Miroslav, v předloženém znění. 



79. Převod pozemku p.č. 265/2 zastavěná plocha o výměře 134 m
2 

v k.ú. Stará Červená 

Voda – AGRO A.R.W, za cenu 5 593,-- Kč + náklady řízení. 

80. Převod pozemků p.č. st. 133/1 zbor o výměře 118 m
2 

a p.č. 1517 zahrada o výměře 

300 m
2 

v k.ú. Nová Červená Voda – Vojtíšek Pavel, za cenu 15 421,-- Kč + náklady 

řízení. 

81. Převod pozemku p.č. 1885/8 travní porost o výměře 89 m
2
 v k.ú. Stará Červená 

Voda – Maceček Jan, za cenu 12 530,-- Kč + náklady řízení. 

82. Převod pozemku p.č. 139/2 zahrada o výměře 813 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda 

(Johanka) – Juhaňák Marian, za cenu 55 202,-- Kč + náklady řízení. 

83. Převod pozemků p.č. st. 18/2 zastavěná plocha – včetně stavby, o výměře 44 m
2
  

a p.č. 1950/2 zahrada o výměře 419 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda – Reinold Tomáš, 

za cenu 65 919,-- Kč + náklady řízení. 

84. Smlouvu POZ/2016/001 o nájmu pozemku p.č. 774 zahrada o výměře 1081 m
2
 

v k.ú. Stará Červená Voda, pan Otava Karel, nar. 05.02.1956, trvale bytem Stará 

Červená čp. 108, Stará Červená Voda za cenu 216,-- Kč/ročně + paušální poplatek 

100,-- Kč/smlouva. 

85. Smlouvu POZ/2016/002 o nájmu pozemků p.č. 91/2 zbořeniště o výměře 92 m
2
, p.č. 

1061/2 orná půda o výměře 505 m
2
, p.č. 1061/3 orná půda o výměře 1642 m

2
, p.č. 

1063/1 zahrada o výměře 938 m
2
, p.č. 1063/2 trv. travní porost o výměře 1383 m

2
, 

p.č. 1776/2 ostatní komunikace o výměře 49 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda, paní 

Marcela Lučanová, nar. 20.10.1965, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 105, Stará 

Červená Voda za cenu 922,--  Kč/rok + paušální poplatek 100,-- Kč/smlouva. 

86. Dodatek č.01/2016 Smlouvy POZ/2011/001 o nájmu pozemku  p.č. 2158/1 zahrada 

o výměře 792 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, pan Josef Šulek, nar. 09.06.1964, trvale 

bytem Stará Červená Voda čp. 6, Stará Červená Voda za cenu 158,--  Kč/ročně. 

87. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2011/003 o nájmu pozemků p.č. 50/2 zast. plocha 

vč. nemovitosti o výměře 252 m
2
, p.č. 51 zast. plocha o výměře 141 m

2
, p.č. 883/1 

ostatní plocha o výměře 596 m
2
, p.č. 1377 zahrada o výměře 276 m

2
, p.č. 1379 louka 

o výměře 3173 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, pan Josef Šulc, nar. 21.09.1960, trvale 

bytem Stará Červená Voda čp. 213, Stará Červená Voda za cenu 888,--  Kč/ročně. 

88. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2011/004 o nájmu pozemků p.č. 108/část zast. 

plocha a nádvoří o výměře 102 m
2
, p.č. 1234/1 zahrada o výměře 1437 m

2
, p.č. 

1234/3 –část orná půda o výměře 510 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda, pan Karel  

Curkán, nar. 13.09.1950, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 83, Stará Červená 

Voda za cenu 410,-- Kč/ročně. 

89. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2011/005 o nájmu pozemku p.č. 339 zahrada  

o výměře 558 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda, pan Miroslav Krmíček, nar. 

03.08.1969, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 188,  Stará Červená Voda za cenu 

112,-- Kč/rok. 

90. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2011/006 o nájmu pozemku KN 52/1 orná půda  

o výměře 1500 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda, Ing. Petr Rusnok, trvale bytem Mosty 

u Jablunkova 1077, Mosty u Jablunkova za cenu 300,-- Kč/rok.  

91. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2011/007 o nájmu pozemků KN st. 106 zbor  



o výměře 90 m
2
, KN 1222 zahrada o výměře 737 m

2 
v k.ú. Nová Červená Voda, pan 

Jiří Burďák, nar. 15.03.1969, trvale bytem Nová Červená Voda165, Stará Červená 

Voda, za cenu 165,-- Kč/rok. 

92. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2012/004 o nájmu pozemků p.č. st. 75 zbor  

o výměře 110 m
2
, p.č. 838 zahrada o výměře 756 m

2
 v k.ú. Nová Červená Voda, pan 

Pavel Doležel, nar. 04.02.1967, trvale bytem Nová Červená Voda čp. 56, Stará 

Červená Voda, za cenu 173,-- Kč/rok. 

93. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2012/005 o nájmu pozemku KN 1068 zahrada  

o výměře 1215 m
2
 vk.ú. Nová Červená Voda, Ing. František Pišan, nar. 08.05.1934, 

trvale bytem Banskobystrická 85, Brno, za cenu 243,--Kč/rok. 

94. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2012/006 o nájmu pozemků p.č. st. 144 zbor  

o výměře 123 m
2
, p.č. 472 nádvoří o výměře 696 m

2
, p.č. 2444/17-část ostatní 

plocha o výměře 2000 m 
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, pan Jan Pessl, nar. 

24.03.1956, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 123, Stará Červená Voda, za cenu 

564,-- Kč/rok. 

95. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2012/007 o nájmu pozemku p.č. 14/2 zahrada  

o výměře 1054 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda, pan Vladimír Procházka, nar. 

29.07.1942, trvale bytem Nová Červená Voda 106, Stará Červená Voda, za cenu 

211,-- Kč/rok. 

96. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/001  o nájmu pozemků p.č. st. 18/1 

zastavěná plocha o výměře 118 m
2
, p.č. 1950/1 zahrada o výměře 950 m

2 
v k.ú. 

Stará Červená Voda, paní Anna Lučanová, nar. 14.05.1960, trvale bytem Stará 

Červená Voda čp. 172, Stará Červená Voda, za cenu 214,-- Kč/rok. 

97. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/002 o nájmu pozemku ZE PK 582-část 

(odk. KN p.č. 592/1) vodní plocha o výměře 2400 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, 

Myslivecké sdružení, Stará Červená Voda, za cenu 480,-- Kč/rok. 

98. Dodatek č. 01/2016 o Smlouvy POZ/2013/003  nájmu pozemku  p.č. 1061/2-část 

orná půda o výměře 500 m
2 

vk.ú. Nová Červená Voda,  pan Václav Voženílek, nar. 

29.10.1948, trvale bytem Nová Červená Voda čp. 67, Stará Červená Voda, za cenu 

100,-- Kč/rok. 

99. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/004 o nájmu pozemků p.č. 978/2- část 

zahrada o výměře 135 m
2
, p.č. 979 zahrada o výměře 378 m

2
 v k.ú. Nová Červená 

Voda, pan Petřek Bedřich, nar. 19.07.1948, trvale bytem Nová Červená Voda čp. 

162, Stará Červená Voda, za cenu103,-- Kč/rok. 

100. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/006 o nájmu pozemků  p.č.17/2 

nádvoří  

o výměře 263 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda, pan Rostislav Reinold, nar. 29.04.1965, 

trvale bytem Stará Červená Voda čp. 16, Stará Červená Voda, za cenu 53,-- Kč/rok.
 
 

101. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/007 o nájmu pozemku p.č. 1885/4 trv. 

travní porost o výměře 805 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda, pan Jan Maceček, nar. 

26.01.1966, trvale bytem Stará Červená Voda 211, Stará Červená Voda,  

za cenu161,-- Kč/rok. 

102. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/008 o nájmu pozemku  p.č. 448 

ostatní plocha o výměře 6 m
2 

v k.ú. Dolní Červená Voda, pan Petr Nedavaška, nar. 



20.08.1951, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 25, Stará Červená Voda, za cenu 

1,--Kč/rok. 

103. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2013/009 o nájmu pozemku p.č.  448 

ostatní plocha o výměře 181 m
2
 v k.ú. Dolní Červená Voda, pan Jan Nosál, nar. 

01.10.1951, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 15, Stará Červená Voda, za cenu 

36,-- Kč/rok. 

104. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/001 o nájmu pozemků p.č. 691/ 1 trv. 

travní porost o výměře 2340 m
2
, p.č. 691/4 trv. travní porost o výměře 216 m

2
, p.č. 

692/4 les o výměře 61 m
2
, p.č. 771/4 orná půda o výměře 150 m

2 
v k.ú. Stará 

Červená Voda, Kamila a Vladimír Štěrbovi, Velké Kunětice141, Velké Kunětice,  

za cenu 553,-- Kč/rok. 

105. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/002 o nájmu pozemků st.48/1 zast. 

plocha o výměře 292 m
2
, st. 48/2 zast. plocha o výměře 77 m

2
, st. 50/3 zast. plocha  

o výměře 159 m
2
, p.č. 1378 zahrada o výměře 399 

2
m, p.č. 1381 trv. travní porost  

o výměře 596 m
2
, p.č. 1495/1 trv. travní porost o výměře 222 m

2
, p.č. 1496 zahrada 

o výměře 765 m
2
, p.č. 2448 ost. plocha o výměře 317 m

2 
vk.ú. Stará Červená Voda, 

pan Josef Šulc, nar. 21.09.1960, trvale bytem Stará Červená Voda 213, Stará 

Červená Voda, za cenu 565,-- Kč/rok. 

106. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/003 o nájmu pozemku p.č. 349/1 

zahrada o výměře 1071 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, paní Kateřina Rybáriková, 

nar. 28.03.1983, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 130, Stará Červená Voda, za 

cenu 214,-- Kč/rok. 

107. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/004 o nájmu pozemků p.č. 2453/7 

ostatní plocha o výměře 506 m
2
, p.č. 1950/3 zahrada o výměře 363 m

2 
v k.ú. Stará 

Červená Voda, pan Jiří Rybárik, nar. 30.11.1978, trvale bytem Stará Červená Voda 

čp. 170, Stará Červená Voda, za cenu 174,-- Kč/rok. 

108. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/005 o nájmu pozemku p.č. 1880/1 

zahrada o  výměře 964 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, pan Martin Kubáň, nar. 

28.04.1975, trvale bytem Stará Červená Voda čp. 35, Stará Červená Voda, za cenu 

193,-- Kč /rok. 

109. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/007 o nájmu pozemků , st. 131  zast. 

plocha o výměře 236 m
2
, st. 132 zast. plocha o výměře 504 m

2
, p.č. 621 zahrada o 

výměře 1371 m
2
, p.č. 622/2 zahrada o výměře 490 m

2
, p.č. 2446/46 zahrada o 

výměře 60 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda, paní Eva Chromčáková, nar. 28.02.1953, 

trvale bytem Stará Červená Voda čp. 205, Stará Červená Voda,za cenu 532,-- 

Kč/rok.  

110. Dodatek č. 01/2016 Smlouvy POZ/2014/009  o nájmu pozemku p.č. 114/1 orná 

půda o výměře 1393 m
2 

v k.ú. Nová Červená Voda, pan Josef Staník, nar. 

29.08.1947, trvale bytem Nová Červená Voda čp. 11, Stará Červená Voda, za cenu 

279,-- Kč/rok. 

111. Dodatek č. 02/2016 Smlouvy o nájmu - pozemků p.č. 153 o výměře 0,8895 ha 

Rokliny, p.č. 26 o výměře 0,4414 ha, p.č. 72/1 o výměře 1,3829 ha, p.č. 72/2  



o výměře 0,0079,  p.č. 145/1 o výměře 0,5229 ha, p.č. 305 o výměře 3,3273, p.č. 

316/1 o výměře 0,8412 ha, p.č. 425/1 o výměře 5,1657 ha, p.č. 464/1 o výměře 

0,9254 ha, p.č. 464/2 o výměře 0,0271 ha, p.č. 555/1 o výměře 0,2042 ha, p.č. 639  

o  výměře 5,3423 ha, p.č. 631/1 o výměře 0,5874 ha, p.č. 651/1 o výměře 0,7848 ha, 

p.č. 651/4 o výměře 0,0069 ha, p.č. 651/5 o výměře 0,0225 ha, p.č. 653/1 o výměře  

0,2254 ha, p.č. 667/1 o výměře 2,0906 ha, p.č. 718/1 o výměře 3,3847 ha, p.č. 734  

o výměře 0,9819 ha, p.č. 736/1 o výměře 0,8995 , p.č. 736/3  o výměře 0,2153, p.č. 

855  o výměře 0,3593 ha, p.č. 1055 o výměře 6,4771 ha, p.č. 1073/1 o výměře 

0,0302 ha, p.č. 1102 o výměře  3,9118 ha, p.č. 1178/1 o výměře 1,7648, p.č. 1250/1 

o  výměře 0,7665 ha, p.č. 1366/1 o výměře 2,3614 ha, p.č. 1366/19 o výměře 0,1670 

ha, p.č.1366/20 o výměře 0,0860 ha, p.č. 1783/1 o výměře 4,9149 ha, p.č. 1928/6  

o výměře 1,3916 ha, p.č. 1928/7 o výměře 1,3654 ha, p.č. 1928/13 o výměře 0,3647 

ha, p.č. 1928/14 o výměře 0,2730 ha, p.č. 1928/15 o výměře 0,1098 ha, p.č. 1941/2  

o výměře 0,6321 ha, p.č. 1944/1 o výměře 0,0611 ha, p.č. 2154/1 o výměře 0,3192 

ha, p.č. 2218 o výměře 0,0660 ha, p.č. 2315/1 o výměře 0,0213 ha v k.ú. Stará 

Červená Voda, Agro A.R.W.,s.r.o., se sídlem Stará Červená Voda, IČO 47666145,  

za cenu 143 202,-- Kč/rok. 

112. Dodatek č. 02/2016 Smlouvy POZ/2012/003 o nájmu pozemků dle přiloženého 

soupisu, pan Manfred Reinold, nar. 26.07.1955, trvale bytem Nová Červená Voda 

čp. 26, Stará Červená Voda, za cenu 23 969,-- Kč/rok. 

113. Dodatek č. 02/2016 Smlouvy POZ/2012/002 o nájmu pozemků dle přiloženého 

soupisu, pan Karel Rybár, nar. 03.12.1956, trvale bytem Stará Červená Voda 11, 

Stará Červená Voda, za cenu 50 176,-- Kč/rok. 

114. Dodatek č. 02/2016 Smlouvy POZ/2015/003 o nájmu pozemků dle přiloženého 

soupisu, pan Manfred Reinold, nar. 26.07.1955, trvale bytem Nová Červená Voda 

čp. 26, Stará Červená Voda, za cenu 485,-- Kč/rok. 

115. Dodatek č. 02/2016 Smlouvy …. o nájmu pozemků dle přiloženého soupisu, 

pan Rudolf Reimer, nar. 14.08.1974, trvale bytem Nová Červená Voda čp. 150, 

Stará Červená Voda, za cenu … Kč/rok. 

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 8. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 10. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

 

 

 

 

 

 



Ve Staré Červené Vodě dne 10.12.2015 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda                                    Jan Maceček  

         starosta obce                                                                     místostarosta obce 


