
Návrh  U S N E S E N Í

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 19.06.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

1. Veřejné hlasování v průběhu jednání 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
    ve Staré Červené Vodě.

2. Program 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise –  
4. Ověřovatelé zápisu – 
5. Rozpočtové opatření KrÚ OK účelová neinvestiční dotace ve výši 24.000,-- Kč na 

úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu 
konaných ve dnech 23. a 24. května 2014, v předloženém znění.

6. Rozpočtové  opatření  KrÚ  OK  UZ/10/36/2014  účelová  neinvestiční  dotace 
z rozpočtu  MV-GŘ  HZS  ČR  ve  výši  1.674,--  Kč  na  výdaje  jednotek  sborů 
dobrovolných hasičů obcí na rok 2014, v předloženém znění.

7. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 220.320,-- Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 01/2014 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  březen,  duben,  květen  a  červen  2014, 
v předloženém znění. 

8. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 15.000,-- Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 02/2014 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 2014, v předloženém znění.

9. Změnu  rozpočtu  obce  na  rok  2014  v souladu  s rozpočtovým  opatřením  obce  č. 
03/2014 (souhrnné), v předloženém znění.

10. Dohodu  o  uzavření  kolektivního  členství  města  a  obce  se  SH  ČMS,  Okresním 
sdružením hasičů v Jeseníku ve výši 2,-- Kč na občana tj. 1.316,-- Kč na zajištění 
vzájemné  spolupráce  v oblasti  dobrovolné  požární  ochrany  v okrese  Jeseník, 
směřující do měst a obcí v roce 2014, v předloženém znění. 

11. Smlouvu  o  poskytnutí  příspěvku  z KrÚ  OK  na  částečnou  úhradu  nákladů  na 
dopravně  inženýrská  opatření  vedoucí  ke  zvyšování  bezpečnosti  na  pozemních 
komunikacích, v rámci realizace stavby: „Stará Červená Voda – křižovatka silnic 
II/456 a III/4563, etapa rok 2014“ ve výši 100.000,-- Kč, v předloženém znění.

12. Rozhodnutí č. OL006/14 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče 
o  krajinu  v roce  2014,  podprogram  pro  zlepšení  dochovaného  přírodního  a 
krajinného  prostředí,  z Ministerstva  životního  prostředí  na  akci  Stará  Červená 
Voda – ošetření památné lípy, v předloženém znění. 

13. Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby, evidované pod 
čj.:  KOO/3/2014  s Janou  Vašíčkovou,  na  zajištění  zpracování  Plánu  BOZP  na 
stavbu:  STARÁ  ČERVENÁ  VODA  ČOV  a  tlaková  splašková  kanalizace, 
v předloženém znění.



14. Smlouvu  o  dílo  s firmou  RECPROJEKT,  s.r.o,  na  provedení  výkonu autorského 
dozoru na stavbu „Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace“, 
v předloženém znění.

15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 311/2012 na realizaci zakázky „Stará Červená 
Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace“, v předloženém znění.

16. Pronájem 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, 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 m, 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,  pan  Rudolf  Reimer  za  cenu  1.337,--  Kč/rok  po  dobu  pěti  let  + 
paušální poplatek 100,-- Kč/smlouva.

17.  Pronájem 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, Kamile a Vladimíru Štěrbovým, 
za cenu 277 Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 100,-- Kč/smlouva.

18. Pronájem pozemků p.č. 571 trvalý travní porost o výměře 4199 m2, p.č. 563/1 trvalý 
travní porost o výměře 4007 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, pan Miroslav Frencl, za 
cenu 821,-- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 100,-- Kč/smlouva.

19. Dodatek  č.  01/2014  smlouvy  POZ/2010/006  o  nájmu  s panem  Manfrédem 
Reinoldem, v předloženém znění.

20. Dodatek  č.  01/2014 smlouvy POZ/2012/002 o nájmu s panem Karlem Rybárem, 
v předloženém znění.

21. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 694/4 zahrada o výměře 142 m2 v k.ú. 
Stará Červená Voda.

22. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 838 zahrada o výměře 756 m2, p.č. 840 
ostatní plocha o výměře 275 m2, p.č. 846/1 trvalý travní porost o výměře 1485 m2, 
p.č. 846/3 trvalý travní porost o výměře 324 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.

23. Oslovit peněžní ústavy na poskytnutí čerpání úvěru v max. výši 6.000.000,-- Kč.



II. Stanoví:

1. V souladu  s  §  68  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  počet  členů 
Zastupitelstva obce pro příští volební období – 9.

III. Bere na vědomí:

1. Plnění usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě.
2. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.04.2014.
3. Zprávu o finančním hospodaření – obecní vodovod k 31.03.2014.
4. Celoroční hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Žulovsko za rok 

2013 včetně Zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje  o výsledku přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku obcí Mikroregionu Žulovsko za rok 
2013 bez výhrad.

5. Celoroční hospodaření a Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Jesenicka za rok 2013 
včetně  Zprávy  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje  o  výsledku  přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Jesenicka za rok 2013 
bez výhrad.

6. Sjednocení  dopravní  obslužnosti  Olomouckého  kraje  do  jednoho  celku  s výší 
příspěvků od měst a obcí OK 70,--Kč/občan/rok, a to s účinností od 01.01.2015 dle 
důvodové zprávy.

7. Organizační zabezpečení 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Červená Voda.

Ve Staré Červené Vodě dne 19.06.2014

                                                                      

                                                                          

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


