
U S N E S E N Í

z 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 18.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

1. Veřejné hlasování v průběhu jednání 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce ve Staré Červené Vodě.

2. Program 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise – Ing. Lukáš Fidrich, Martin Distler, Ing. Hana Kvitová.
4. Ověřovatelé zápisu – Ing. Lukáš Fidrich, Miroslav Novák.
5. Pravidla rozpočtového provizoria pro počátek roku 2015.
6. Rozpočtové  opatření  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje,  účelová  neinvestiční 

dotace ve výši 14 036,- Kč na realizaci „Programu péče o krajinu“ – na ošetření 
památné lípy, v k.ú. Nová Červená Voda, parc. č. 1145.

7. Rozpočtové  opatření  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje  na  věcné  vybavení  a 
zásah JSDH v roce 2014 ve výši 4 000,- Kč.

8. Záměr pronájmu pozemků 
- parc. č. 1227 zahrada o výměře 468 m2 a parc. č. stav. 102 zbor o výměře 109 

m2, v k.ú. Nová Červená Voda.
- parc. č. 237/8 ostatní plocha o výměře 106 m2, v k.ú. Nová Červená Voda.
- parc. č. 978/2 zahrada, část o výměře 296 m2, v k.ú. Nová Červená Voda.
- parc. č. 627/1 o výměře 912 m2, parc. č. 627/2 o výměře 651 m2, parc. č. 

627/3 o výměře 295 m2 a parc. č. 627/4 o výměře 320 m2 orné půdy, v k.ú. 
Stará Červená Voda.

- parc. č. 963/2 zahrada o výměře 285 m2, v k.ú. Stará Červená Voda.
- parc.  č.  980/4 o výměře  100 m2,  parc.  č.  980/7  o  výměře  286 m2 ostatní 

plochy a parc. č. 980/9 zahrada o výměře 100 m2, v k.ú. Nová Červená Voda.
9. Převod pozemků podle  soupisu 20,-  Kč/m2 v rámci  majetkoprávního  vypořádání 

pozemků vodního toku po stavbách „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“ , o celkové 
ploše  7516  m2,  za  cenu  150 320,-  Kč,  Lesům  České  republiky,  s.p.,  se  sídlem 
Hradec Králové.

10. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 14 398,- Kč v souladu s rozpočtovým 
opatřením obce č. 12/2014 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 listopad 2014, v předloženém znění.

11. Změnu rozpočtu obce na rok 2014 v souladu s rozpočtovým opatřením obce 
č. 13/2014 (souhrnné), v předloženém znění.

12. Podání žádosti o dotaci do POV 2015 na akci – Oprava místních komunikací v obci 
Stará Červená Voda.



II. Bere na vědomí:

1. Organizační zabezpečení 3. zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Červená Voda – 05.03.2015 v 18:00 hodin.

2. Kontrolu plnění usnesení z 1. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Červená Voda.

Ve Staré Červené Vodě dne 18.12.2014

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


