
U S N E S E N Í

z 1. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 20.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

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

2. Program 1. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise – Ing. Hana Kvitová, Miroslav Novák, Miroslav Frencl.
4. Ověřovatelé zápisu – Martin Distler, Danuše Krčová.
5. Výroční zprávu o činnosti školy 2013/2014 Základní školy a Mateřské školy Stará 

Červená  Voda,  příspěvková  organizace,  Stará  Červená  Voda  č.p.  164, 
v předloženém znění.

6. Rozpočtové opatření Krajského Úřadu Olomouckého Kraje UZ/12/48/2014 na věcné 
vybavení a zásah JSDH v roce 2014 ve výši 5 625,-- Kč.

7. Obsazení místa provozního technika ČOV a tlakové kanalizace na dobu zkušebního 
provozu jeden rok – p. Dalibor Kočí, náhradníci p. Urban Jiří a p. Sikora Karel.

8. Smlouvu o poskytnutí příspěvku, uzavřenou se Sdružením měst a obcí Jesenicka, se 
sídlem  Lipová-lázně  396,  zastoupenou  Ing.  Lubomírem  Žmolíkem  –  předsedou 
SMOJ, na zajištění provozu kompostárny SMOJ, v předloženém znění.

9. Smlouvu o výpůjčce bionádob, uzavřenou se Svazkem obcí Mikroregionu Žulovska, 
se sídlem Skorošice 93,  zastoupenou předsedou svazku p.  Františkem Kadlecem, 
v předloženém znění.

10. V souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění a podle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
obce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  stanovení  měsíční  odměny  za  výkon  funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce:

- Maceček Jan, neuvolněný místostarosta obce, 
ve výši 9.900,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Frencl Miroslav, předseda kontrolního výboru, 
ve výši 880,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Ing. Fidrich Lukáš, předseda finančního výboru, 
ve výši 880,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Ing. Kvitová Hana, člen finančního výboru, 
ve výši 570,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Šarmanová Hana, člen finančního výboru, 
ve výši 570,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Distler Martin, člen kontrolního výboru, 
ve výši 570,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Krčová Danuše, člen kontrolního výboru, 
ve výši 570,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014

- Novák Miroslav, člen zastupitelstva obce, 



ve výši 280,-- Kč měsíčně, s účinností od 20.11.2014.
11. Zveřejnění záměru nabytí pozemku – parc. č. stav. 4/2 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 627 m2 v k.ú. Nová Červená Voda – od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, v předloženém znění.

12. Převod pozemků – v rámci vypořádání staveb Červený potok – Správa toku Lesy 
České republiky, podle soupisu 20,- Kč/m2, „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.

13. Pronájem pozemku parc.č.114/1 orná půda o výměře 1 393 m2 v k.ú. Nová Červená 
Voda, panu Josefu Staníkovi, Nová Červená Voda 11, Stará Červená Voda, 
za cenu 140,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 100,- Kč/smlouva.

14. Pronájem pozemku par. č. 846/1 část trvalý travní porost o výměře 885 m2 v k.ú. 
Nová  Červená  Voda,  paní  Anně  Juhaňákové,  Nová  Červená  Voda  136,  Stará 
Červená Voda, za cenu 89,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek 
100,- Kč/smlouva.

15. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 98 577,- Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 09/2014 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 září a říjen 2014, v předloženém znění. 

16. Změnu  rozpočtu  obce na rok 2014 ve  výši  7  500,-  Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 10/2014 neinvestiční účelová dotace spolufinancovaná ze SR ČR 
a ESF určená na mzdy,  sociální a zdravotní pojištění pracovníků zaměstnaných u 
obce Stará Červená Voda za měsíc říjen 2014, v předloženém znění. 

17. Změnu  rozpočtu  obce na rok 2014 ve  výši  8  831,-  Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 11/2014 neinvestiční účelová dotace spolufinancovaná ze SR ČR 
a ESF určená na mzdy,  sociální a zdravotní pojištění pracovníků zaměstnaných u 
obce Stará Červená Voda za měsíc září 2014, v předloženém znění. 



II. Bere na vědomí:

1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.09.2014.
2. Jmenování  předsedy a členů inventarizační  komise k provedení  řádné inventarizace 

majetku a závazků obce k 31.12.2014 v souladu s příkazem starosty obce č. 01/2014.
3. Organizační zabezpečení 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda.

III. Neschvaluje:

1. Dodatek  č.  1 Příkazní  smlouvy ze dne 7.4.2014 na poskytnutí  služeb v souvislosti 
s veřejnou  zakázkou  s názvem  Stará  Červená  Voda  –  ČOV  a  tlaková  splašková 
kanalizace  –  technický  dozor  investora,  uzavřený  s firmou  TELMONT  Nymburk 
s.r.o., se sídlem Palackého 222, Nymburk, zastoupenou Ing. Otakarem Ottou.

Ve Staré Červené Vodě dne 20.11.2014

………………………….. ………………………….
        Karel Šuhajda                                Jan Maceček 
         starosta obce                                                                     místostarosta obce


