
VÝPIS   Z   U S N E S E N Í

z 26. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 07.10.2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

1. Veřejné  hlasování  v průběhu  jednání  26.  mimořádného  veřejného  zasedání 
Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě.

2. Program 26. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise –  Ing. Bednárková Andrea, Křivan Jan, Urban Jiří.
4. Ověřovatelé zápisu – Ing. Fidrich Lukáš, Danilko Pavel.
5. Rozpočtové opatření KrÚ OK účelová neinvestiční dotace ve výši 24.000,-- Kč na 

úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu 
České  republiky  a  do  zastupitelstev  obcí,  vyhlášených  na  10.  a  11.  října  2014, 
v předloženém znění.

6. Změnu  rozpočtu  obce  na  rok  2014  v souladu  s rozpočtovým  opatřením  obce 
č. 08/2014 (souhrnné), v předloženém znění.

7. Smlouvu o úvěru, reg.č. 99009529469 na spolufinancování investiční akce  „Stará 
Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace“ uzavřenou s Komerční 
bankou, a.s., v rámci části    3 upravit body: 6.1.b) doplnit „bez poplatku“, bod 8.3.2. 
doplnit „zkušebního provozu objektu úvěru“, bod 8.3.5. upravit „ z důvodu nepřijetí 
rozpočtu“.

8. Smlouvu  o  dílo  č.1008.1.14  na  technicko-administrativní  zajištění  zkušebního 
provozu  ČOV  a  tlakové  kanalizace  v obci  Stará  Červená   Voda  v souladu 
s kanalizačním řádem,  zákonem č.  274/2001 Sb.  o  vodovodech  a  kanalizacích  a 
souvisejícími  předpisy  v platném  znění,  s firmou  VODA  CZ  SERVICE,  s.r.o., 
Náchod, v předloženém znění.

9. Smlouvu  o poskytnutí  příspěvku na  zajištění  dopravní  obslužnosti  Olomouckého 
kraje, v předloženém znění.

10. Proplacení 18 dnů nevyčerpané dovolené za kalendářní rok 2013 starostovi obce.

II. Bere na vědomí:

1. Plnění usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené Vodě.
2. Organizační zabezpečení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda.

Ve Staré Červené Vodě dne 07.10.2014



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


