
U S N E S E N Í

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 19.09.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

1. Veřejné hlasování v průběhu jednání 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
    ve Staré Červené Vodě.

2. Program 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise –  Danilko Pavel, Ing. Fidrich Lukáš, Reinold Manfred.
4. Ověřovatelé zápisu – Křivan Jan, Urban Jiří.
5. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 74.844,-- Kč v souladu s rozpočtovým 

opatřením obce č. 04/2014 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 červen a červenec 2014, v předloženém znění. 

6. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 22.500,-- Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 05/2014 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  červenec,  srpen a  září  2014,  v předloženém 
znění.

7. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 44.563,-- Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 06/2014 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 červen, červenec, srpen 2014, v předloženém 
znění.

8. Změnu  rozpočtu  obce  na  rok  2014  v souladu  s rozpočtovým  opatřením  obce  č. 
07/2014 (souhrnné), v předloženém znění.

9. Povolení výjimky z počtu žáků v Základní  škole a Mateřské škole Stará Červená 
Voda, příspěvková organizace, Stará Červená Voda 164, Stará Červená Voda.

10. Dodatek  č.  1/2014  smlouvy  POZ  2012/003  o  nájmu  s panem  Manfrédem 
Reinoldem, Nová Červená Voda 26, Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

11. Výběr  KB,  a.s.  pobočka  Jeseník  na  poskytnutí  úvěru  ve  výši  7  mil.  Kč  na 
dofinancování stavby „Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace“ 
za předpokladu dodržení nabídnutých podmínek – fixní úrok na 4 roky max. 1,27 % 
p.a., celková výše nákladů max. 357 220,-- Kč, doba splatnosti úvěru 8 let.

12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8010433/1, název stavby 
„Stará Červená Voda – ČOV, Obec, parc. 2066/1, NNk“ s ČEZ Distibuce, a.s., se 
sídlem v Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, v předloženém znění.

13. Dodatek č. 3 ke smlouvě o díle č. 311/2012 na realizaci zakázky „Stará Červená 
Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace“  - II. Předmět dodatku – 1. Čl. 4 
Doba plnění – doba provedení díla, v předloženém znění.

14. Smlouvu  o  dílo  č.  201411  na  „Osvětlení  hřbitova  St.  Červená  Voda“ 
s ENERGOROZVODY s.r.o., se sídlem Počernická 168, Praha 10, v předloženém 
znění.



15. Komunitní  plán  sociálních  služeb  Jesenicka  pro  léta  2014  -2017,  v předloženém 
znění. 

16. Odborného  lesního  hospodáře  pro  LHC  Lesy  obce  Stará  Červená  Voda  pana 
Vladimíra Solodujeva, bytem Skorošice 49, Skorošice, 790 66, s účinností ode dne 
01.01.2015.

17. Ukončení  platnosti  stávajícího Územního plánu obce Stará Červená Voda ke dni 
nabytí účinnosti nového Územního plánu Stará Červená Voda.

18. Zrušení účtu č. 5961830217/0100 tzv. Fond rozvoje bydlení, vedeného u Komerční 
banky, a.s., se sídlem v Jeseníku ke dni 15.10.2014.

19. Záměr  pronájmu pozemku p.č.  114/1  orná  půda o výměře  1393 m2 v k.ú.  Nová 
Červená Voda.

20. Záměr převodu pozemků v rámci vypořádání  staveb „Červený potok km 7,800 – 
11,200“, „Červený potok v km 5,186 – 7,800“, Červený potok v km 2,00 – 5,186, 
II.etapa“  p.č. dle předložených GP o celkové ploše 7516 m2  : p.č. 434/2 o výměře 
1047 m2 , p.č. 1870/1 o výměře 165 m2, p.č. 1870/2 o výměře 343 m2, p.č. 1870/3 o 
výměře 126 m2, p.č. 1870/4 o výměře 8 m2, p.č. 1870/7 o výměře 41 m2, p.č. 1870/9 
o výměře 69 m2, p.č. 1870/10 o výměře 97 m2, p.č. 1870/11 o výměře 37 m2, p.č. 
1870/12 o výměře 128 m2, p.č. 1870/13 o výměře 32 m2, p.č. 1870/17 o výměře 2 
m2, p.č. 1870/18 o výměře 180 m2, p.č. 1870/19 o výměře 51 m2, p.č. 1870/20 o 
výměře 20 m2, p.č. 1870/21 o výměře 24 m2,  p.č. 1870/22 o výměře 16 m2, p.č. 
1870/24 o výměře 33 m2, p.č. 1870/25 o výměře 649 m2, 1870/26 o výměře 211 m2, 
p.č. 1870/29 o výměře 3 m2, p.č. 1870/30 o výměře 233 m2, p.č. 1870/31 o výměře 
39  m2,  p.č.  1870/33  o  výměře  3  m2 vše  vodní  plocha  –  koryto  vodního  toku 
přirozené nebo upravené v k.ú. Nová Červená Voda, dále p.č. 2457/73 o výměře 
1469 m2, p.č. 2457/74 o výměře 197 m2, p.č. 2457/75 o výměře 284 m2, p.č. 2457/76 
o výměře 26 m2, p.č. 2457/77 o výměře 4 m2, p.č. 2457/78 o výměře 10 m2, p.č. 
2457/80 o výměře 67 m2, p.č. 2457/81 o výměře 288 m2, p.č. 2457/82 o výměře 33 
m2, p.č. 2457/83 o výměře 16 m2, p.č. 2457/84 o výměře 1042 m2, p.č. 2457/86 o 
výměře 78 m2, p.č. 2457/87 o výměře 12 m2,  p.č. 2457/88 o výměře 25 m2, p.č. 
2457/89 o výměře 20 m2, p.č. 2457/91 o výměře 55 m2, p.č. 2457/92 o výměře 66 
m2, p.č. 2457/93 o výměře 267 m2 vše vodní plocha – koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené v k.ú. Stará Červená Voda. 

21. Záměr převodu pozemku p.č. 978/1 zahrada o výměře 1716 m2 v k.ú. Stará Červená 
Voda. 

II. Vydává:

1. Územní plán Stará Červená Voda formou opatření obecné povahy.

III. Ruší:

1. Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení 
na území obce Stará Červená Voda.



IV. Bere na vědomí:

1. Plnění usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě.
2. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.06.2014.
3. Důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování ÚP Stará Červená Voda.
4. Organizační zabezpečení 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda.

Ve Staré Červené Vodě dne 19.09.2014

                                                                      

                                                                          

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


