
U S N E S E N Í

z 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 19.03.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I. Schvaluje:

1. Veřejné hlasování v průběhu jednání 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce ve Staré Červené Vodě.

2. Program 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
3. Členy návrhové komise – Ing. Hana Kvitová, Miroslav Novák, Hana Šarmanová
4. Ověřovatelé zápisu – Ing. Lukáš Fidrich, Miroslav Frencl
5. Poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  činnost  Tělovýchovná  jednota  Sokol  Stará 

Červená Voda, na rok 2015 ve výši 100 000,- Kč.
6. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Sbor dobrovolných hasičů Stará Červená Voda, na rok 2015 ve výši 38 000,- Kč.
7. Poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  činnost  Český  svaz  chovatelů,  Základní 

organizace Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, na rok 2015 
ve výši 18 000,- Kč.

8. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Charita Javorník, Domov pokojného stáří 
sv.  Hedviky  Vidnava,  částečná  úhrada  provozních  výdajů  v roce  2015  ve  výši 
15 000,- Kč.

9. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Charita Javorník, Charitní dům sv. Anežky 
Vidnava, částečná úhrada provozních výdajů v roce 2015 ve výši 5 000,- Kč.

10. Poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  činnost  Sdružení  rodičů  a  přátel  ZUŠ  Karla 
Ditterse ve Vidnavě, o.s., na rok 2015 ve výši 2 000,- Kč.

11. Poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  činnost  Český  svaz  včelařů,  o.s.,  Základní 
organizace Velká Kraš, na rok 2015 ve výši 2 000 ,- Kč.

12. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky, o.s., Oblastní odbočka v Jeseníku, na rok 2015 ve 
výši 1 000,- Kč.

13. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou s Tělovýchovnou jednotou Sokol Stará Červená Voda, 
se sídlem Stará Červená Voda, ve výši 100 000,- Kč, v předloženém znění.

14. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 
dobrovolných  hasičů,  se  sídlem  Stará  Červená  Voda,  ve  výši  38 000,-  Kč, 
v předloženém znění.

15. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 



č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních  předpisů,  uzavřenou  s Českým  svazem  chovatelů,  Základní  organizace 
Stará  Červená  Voda,  se  sídlem  Nová  Červená  Voda,  ve  výši  18 000,-  Kč, 
v předloženém znění.

16. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou s Charitou Javorník, Domov pokojného stáří 
sv. Hedviky Vidnava, se sídlem Javorník, ve výši 15 000,- Kč, v předloženém znění.

17. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních  předpisů,  uzavřenou  s Charitou  Javorník,  Charitní  dům  sv.  Anežky 
Vidnava, se sídlem Javorník, ve výši 5 000,- Kč, v předloženém znění.

18. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou se Sdružením rodičů a přátel ZUŠ Karla Ditterse 
ve Vidnavě, o.s., se sídlem Vidnava, ve výši 2 000,- Kč, v předloženém znění.

19. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou s Českým svazem včelařů, o.s., Základní organizace 
Velká Kraš, se sídlem Velká Kraš, ve výši 2 000,- Kč, v předloženém znění.

20. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou se Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých České republiky, o.s., Oblastní odbočka v Jeseníku, se sídlem Praha 
1, ve výši 1 000,- Kč, v předloženém znění.

21. Schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda na rok 2015, v předloženém znění.
22. Poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  činnost  Český  svaz  chovatelů,  Základní 

organizace  Stará  Červená  Voda,  se  sídlem  Nová  Červená  Voda,  na  organizaci 
Dětského dne, na rok 2015 ve výši 15 000,- Kč.

23. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2015, v předloženém znění.
24. Povodňový plán obce Stará Červená Voda, v předloženém znění.
25. Stanovení pravidel a ceny za pronájem obecních pozemků dle Směrnice č. 01/2015.
26. Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Stará Červená Voda.

27. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 
- parc. č. 1421 zahrada o výměře 486 m2, v k.ú. Nová Červená Voda.
- parc. č. 2445/1 část,  ostatní plocha o výměře 120 m2,  v k.ú. Stará Červená 

Voda.
28. Úplatné nabytí pozemků

- 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 
za předpokládanou kupní cenu 52 800,- Kč.

29. Bezúplatný  převod vlastnického  práva k nemovité  věci  –  pozemku p.  p.  č.  2432 
v k.ú.  Stará  Červená  Voda,  obec  Stará  Červená  Voda,  a  zřízení  věcného  práva 



k němu  spočívající  v závazku  nezcizit  převáděnou  nemovitou  věc  a  nezatížit  ji 
zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví.

30. Zveřejnění záměru nabytí pozemku
- parc. č. stav. 40/1 část,  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, v k.ú. 

Stará Červená Voda, za účelem dokumentace pro územní rozhodnutí a stavby 
mostu.

31. Dohodu o přičlenění honebních pozemků a náhradě za jejich přičlenění, uzavřenou 
s Honebním společenstvem Rokliny,  zastoupeným panem Manfrédem Reinoldem, 
honebním  starostou,  se  sídlem  Nová  Červená  Voda  26,  Stará  Červená  Voda, 
v předloženém znění.

32. Memorandum  o  spolupráci,  uzavřené  mezi  obcí  Stará  Červená  Voda  a  městem 
Jeseník.

33. Jmenování  zástupce  zřizovatele  do  školské  rady  ZŠ  a  MŠ Stará  Červená  Voda, 
příspěvková organizace – Ing. Hana Kvitová.

34. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních  předpisů,  uzavřenou  s Českým  svazem  chovatelů,  Základní  organizace 
Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, na organizaci Dětského dne, 
ve výši 15 000,- Kč, v předloženém znění.

II. Bere na vědomí:

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

2. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 31.12.2014.
3. Rozpočtový výhled obce Stará Červená Voda na rok 2017, v předloženém znění.
4. Výsledek  řádné  inventarizace  majetku  a  závazků  obce  k 31.12.2014  včetně 

pohledávek a závazků obce k 31.12.2014.
5. Ustanovení likvidační komise pro rok 2015 ve složení – Miroslav Novák (předseda), 

Miroslav Frencl, Martin Distler (členové).
6. Zprávu o finančním hospodaření obce Stará Červená Voda k 31.12.2014 – veřejný 

vodovod, v předloženém znění.
7. Organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda – 29.04.2015 v 18:00 hodin.

III. Neschvaluje:

1. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s., 
Jeseník, na rok 2015 ve výši 1 420,- Kč.

2. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů, uzavřenou se Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s., 
se sídlem Jeseník, ve výši 1 420,- Kč, v předloženém znění.



3. Úplatné nabytí pozemku pozemkové parcely č. 2432 o výměře 116 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k.ú. Stará Červená Voda, obec Stará Červená Voda za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou.

4. Poskytnutí  finančního  daru  na  činnost  Středisko  rozvoje  sociálních  služeb,  o.p.s., 
Jeseník, na rok 2015 ve výši 1 420,- Kč.

Ve Staré Červené Vodě dne 19.03.2015

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


