
 U S N E S E N Í

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 03.04.2014 od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

1. Veřejné hlasování v průběhu jednání 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
    ve Staré Červené Vodě.

2. Program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise –  Ing. Bednárková Andrea, Ing. Fidrich Lukáš, Danilko 

Pavel.
4. Ověřovatelé zápisu –  Reinold Manfred, Urban Jiří.
5. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 

organizace za rok 2013 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích včetně 
výsledku  hospodaření  za  rok  2013  (hlasování:  Pro:  Ing.  Bednárková  Andrea, 
Danilko Pavel,  Distler  Martin,  Ing.  Fidrich Lukáš,  Křivan Jan,  Reinold Manfred, 
Šuhajda Karel, Urban Jiří, Proti: 0, Zdržel se: 0).

6. Převod  hospodářského  výsledku  z hlavní  i  doplňkové  činnosti  Základní  školy  a 
Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace za rok 2013 v celkové 
výši 7576,72 Kč, z toho do Rezervního fondu příspěvkové organizace 7576,72 Kč.

7. Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 
organizace na rok 2014, v předloženém znění.

8. Celoroční  hospodaření  obce  a  závěrečný  účet  obce  za  rok  2013  včetně  zprávy 
Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2013 bez výhrad.

9. Na rok 2014 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek bude 
uhrazen  finančními  prostředky  z minulých  let  a  to  ve  výši  příjmů  celkem  po 
konsolidaci 9.218.844,-- Kč, a ve výši výdajů celkem po konsolidaci 17.636.000,- 
Kč, a ve výši financování celkem po konsolidaci 8.417.156,-- Kč.

10. Rozpočtový výhled obce na rok 2016, v předloženém znění.
11. Odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2014, v předloženém znění.
12. Účetní závěrku obce Stará Červená Voda za rok 2013 dle ustanovení § 84 odst. 2 

písm. b) zákona o obcích včetně výsledku hospodaření 2013 (hlasování: Pro: Ing. 
Bednárková Andrea, Danilko Pavel, Distler Martin, Ing. Fidrich Lukáš, Křivan Jan, 
Reinold Manfred, Šuhajda Karel, Urban Jiří, Proti: 0, Zdržel se: 0).

13. Příkazní smlouvu na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
Stará  Červená  Voda  –  ČOV  a  tlaková  splašková  kanalizace  –  technický  dozor 
investora s firmou TELMONT Nymburk s.r.o., se sídlem Palackého třída 222, Nymburk, 
IČ 25637584, v upraveném znění.

14. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420002403, 
ev.č.  30/0020  s EKO-KOM,  a.s.,  se  sídlem  Na  Pankráci  1685/17,  Praha  4,  IČ 
25134701, v předloženém znění.



15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 
OS201420002403, ev.č. 30/0020 s EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 
Praha 4, IČ 25134701, v předloženém znění.

16. Ceník dřevní hmoty na rok 2014, v předloženém znění.
17. Záměr pronájmu pozemků p.č. st.  76 zbor o výměře 405  m2,  p.č.  st.  77 zbor o 

výměře 214 m2 , p.č. 1087/1 zahrada o výměře 1052  m2 , p.č. 1087/2 ostatní plocha 
o výměře 507 m2 , p.č. 1209 zahrada o výměře 406 m2, p.č. 1213 zahrada o výměře 
464  m2, p.č. 1953/1 trvalý travní porost o výměře 1333 m2 , p.č. 1953/2 zahrada o 
výměře 161 m2 , p.č. 1954 ostatní plocha o výměře 251 m2 , p.č. 1957 trvalý travní 
porost o výměře 2114 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.

18. Záměr pronájmu pozemků p.č. 16 zahrada o výměře 916 m2, p.č. 17/1 zahrada o 
výměře 695 m2 , p.č. 18 orná půda o výměře 2149 m2, p.č. 21/1 trvalý travní porost o 
výměře 2277 m2, p.č. 1419/2 trvalý travní porost o výměře 106 m2, p.č. st. 133/1 
zbor o výměře 118 m2 , p.č. 1517 zahrada o výměře 300 m2 v k.ú. Nová Červená 
Voda.

19. Záměr pronájmu pozemků p.č. 691/1 trvalý travní porost o výměře 2340 m2 , p.č. 
691/4 trvalý travní porost o výměře 216 m2, p.č. 692/4 les o výměře 61 m2 , p.č. 
771/4 orná půda o výměře 150 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.

20. Záměr pronájmu pozemků p.č. 571 trvalý travní porost o výměře 4199 m2, p.č. 563/1 
trvalý travní porost o výměře 4007 m2v k.ú. stará Červená Voda.

21. Záměr převodu pozemků p.č. 1416/2 ostatní plocha o výměře 352 m2, p.č. 1829/1 
ostatní plocha o výměře 215 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.

22. Záměr převodu pozemků p.č. 1272/1 ostatní plocha o výměře 55  m2 , p.č. 1712/2 
ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.        

23. Vnitřní předpis č. 01/2014 o ceně palivového dřeva připraveného samovýrobci na 
obecních pozemcích, v předloženém znění.

24. Pronájem pozemků p.č. st. 48/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2, p.č. 
48/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2, p.č. st. 50/3 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 159 m2, p.č. 1496 zahrada o výměře 765 m2, p.č. 1495/1 trvalý 
travní porost o výměře 222 m2, p.č. 2448 ostatní plocha o výměře 317 m2, p.č. 1378 
zahrada o výměře 399 m2, p.č. 1381 trvalý travní porost o výměře 596 m2 v k.ú. 
Stará  Červená  Voda  pan  Josef  Šulc,  za  cenu  283,--  Kč/rok  po  dobu  pěti  let  + 
paušální poplatek 100,-- Kč/smlouva.

25. Pronájem pozemků p.č. 131 zastavěná plocha o výměře 236 m2, p.č. 132 zastavěná 
plocha o výměře 504 m2, p.č. 621 zahrada o výměře 1371 m2, p.č. 622/2 zahrada o 
výměře 490 m2, p.č. 2444/46 zahrada o výměře 602 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, 
paní Eva Chromčáková, za cenu 267,-- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 
100,-- Kč/smlouva.

26. Pronájem pozemku p.č. 1880/1 zahrada o výměře 964 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, 
pan Martin Kubáň, za cenu 97,-- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 100,-- 
Kč/smlouva.

27. Pronájem pozemku p.č. 349/1 zahrada o výměře 1071 m2 v k.ú. Stará Červená Voda 
paní  Kateřina  Rybáriková,  za  cenu  108,--  Kč/rok  po  dobu  pěti  let  +  paušální 
poplatek 100,-- Kč/smlouva.

28. Pronájem pozemků p.č. 2453/7 ostatní plocha o výměře 506 m2, p.č. 1950/3 zahrada 
o výměře 363 m2 v k.ú. Stará Červená Voda pan Jiří Rybárik, za cenu 87,-- Kč/rok 
po dobu pěti let + paušální poplatek 100,-- Kč/smlouva.

29. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Římskokatolické farnosti Stará Červená Voda 
ve výši 30.000,-- Kč na opravu varhan v kostele Božího Těla.



   
II. Neschvaluje:

1. Organizaci veřejné sbírky obcí (oprava varhan v kostele  Božího Těla ve 
Staré Červené Vodě).

III. Bere na vědomí:

1. Plnění usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě.
2. Výsledek  řádné  inventarizace  majetku  a  závazků  obce  k 31.12.2013  včetně 

pohledávek a závazků obce k 31.12.2013.
3. Ustanovení likvidační komise pro rok 2014 ve složení – Zemánek Roman (předseda), 

Urban Jiří (člen), Čermáková Blanka (člen).
4. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2013 – obecní vodovod, v předloženém 

znění.
5. Stížnost včetně zápisu z jednání rodičů a vedení školy ze dne 02.04.2014 na jejichž 

základě doporučuje ředitelce základní školy Mgr. Jitce Širůčkové učinit takové kroky, 
aby se škola nedostala do výjimky,  dále prověřit  možnost  návratu Mgr. Gajdošové 
Kateřiny.

6. Nabídku p. Františka Baroše s možností vstupu do vyučování s náboženskými tématy.
7. Organizační zabezpečení 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda.

IV. Ukládá starostovi obce:

1. Svolat pracovní schůzku neprodleně po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace 
v návaznosti na řešení financování kanalizace a úpravu rozpočtu obce.

2. Upravit  příkazní  smlouvu  na  poskytnutí  služeb  v souvislosti  s veřejnou 
zakázkou s názvem Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace 
– technický dozor investora s firmou TELMONT Nymburk s.r.o., a to vypuštěním 
bodu 10.1.

3. Zrušit předání staveniště sjednané na den 07.04.2014.
4. Zjistit  na  právním oddělení  zdali  je  nutné zveřejňovat  nový záměr  pronájmu a  to 

v průběhu nájemní smlouvy, jejíž doba trvání nájmu trvá, pokud nastane pouze změna 
v předmětu pronájmu.

5. Zajistit pravidelnou aktualizaci internetových stránek a pravidelnou údržbu.

Ve Staré Červené Vodě dne 03.04.2014

                                                                                                                                                



………………………….. ………………………….
        Karel Šuhajda                                Distler Martin
         starosta obce                                                                     místostarosta obce


