
 

Výpis z U S N E S E N Í 

 

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 21. září 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve 

Staré Červené Vodě. 

02. Program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Změnu rozpočtu obce na rok 2017 v souladu s rozpočtovým opatřením obce 

č. 06/2017 (souhrnné), v předloženém znění.  

06. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stará Červená Voda – oprava zdi místního 

hřbitova z programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, 

v předloženém znění.  

07. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o službách ze dne 2.1.2002, úprava čl. V – Cena služeb, 

v předloženém znění. 

08. Smlouvu o dílo k vypracování Auditu ochrany osobních údajů a stavu IT 

systémů ve vztahu k nařízení GDPR na Obecním úřadě Stará Červená Voda, 

Základní a Mateřské škole Stará Červená Voda, Obecní knihovně, Jednotce sboru 

dobrovolných hasičů a TJ Sokol, v předloženém znění. 

09. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 603/3 trvalý travní porost o výměře     

1846 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda. 

10. Zveřejnění záměru přičleněných honebních pozemků p. č. 577/1 orná půda o výměře 

3,3721 ha, p.č. 583 orná půda o výměře 0,0285 ha, p.č. 585 orná půda o výměře 

0,1061 ha, p.č. 586 orná půda o výměře 0,0342 ha, p.č. 644 ostatní plocha o výměře 

0,0054 ha, p.č. 645 trvalý trav.porost o výměře 0,3971 ha, p.č. 647 ostatní plocha o 

výměře 0,0054 ha, p.č. 1263/4 orná půda o výměře 0,0579 ha, p.č. 1320/3 trvalý 

travní porost o výměře 0,1960 ha, p.č. 1320/4 trvalý trav.porost o výměře 0,3751 ha, 

p.č. 1320/9 trvalý travní porost o výměře 0,0921 ha, p.č. 1557/8 orná půda o výměře 

0,0326 ha, p.č. 1557/12 orná půda o výměře 0,0076 ha, p.č. 1557/13 orná půda o 

výměře 0,0555 ha, p.č. 1557/14 orná půda o výměře 0,0114 ha, p.č. 1563/2 orná 

půda o výměře 0,0876 ha, p.č. 1563/3 les o výměře 0,5875 ha, p.č. 1565 les o 

výměře 0,7195 ha, p.č. 1567/1 orná půda o výměře 0,9730 ha, p.č. 1568 orná půda o 

výměře 0,1189 ha, p.č. 1653/4 trvalý travní porost o výměře 0,0601 ha, p.č. 1703/43 

les o výměře 0,0813, p.č. 1703/46 les o výměře 0,0675 ha, p.č. 1703/47 les o výměře 

0,1532 ha, p.č. 1760/2 ostatní plocha o výměře 0,0071 ha, p.č. 1772/1 ostatní plocha 

o výměře 0,0335 ha, p.č. 1833 orná půda o výměře 0,0072 ha, p.č. 1841 ostatní 

plocha o výměře 0,0760 ha v k.ú. Nová Červená Voda, p.č. 1421/1 les o výměře 

0,0492 ha, p.č. 1421/2 les o výměře 0,0029 ha, p.č. 1449 les o výměře 0,1679 ha, 

p.č. 1452 les o výměře 0,0133 ha, p.č. 1454 les o výměře 0,1307 ha, p.č. 1511 les o 

výměře 0,0092 ha, p.č. 1515 les o výměře 0,0946 ha, p.č. 1517 les o výměře 0,0234 

ha, p.č. 1523 les o výměře 0,7888 ha, p.č. 1524 les o výměře 0,3579 ha, p.č. 1530 les 



o výměře 0,1108 ha, p.č. 1587/1 les o výměře 0,1627 ha, p.č. 1658 les o výměře 

0,3658 ha, p.č. 1659 les o výměře 0,6708 ha, p.č. 1666 les o výměře 0,1169 ha, p.č. 

1667 les o výměře 6,2056 ha, p.č. 1668 les o výměře 0,0650 ha, p.č. 1672 les o 

výměře 0,1731 ha, p.č. 1675 les o výměře 0,0562 ha, p.č. 1737 les o výměře 0,1472 

ha, p.č. 1738 les o výměře 0,4532 ha, p.č. 1739 les o výměře 0,1978 ha, p.č. 1740 les 

o výměře 6,6491 ha, p.č. 1750/5 les o výměře 0,0258 ha, p.č. 1750/26 les o výměře 

0,3908 ha, p.č. 1750/27 les o výměře 0,1621 ha, p.č. 1750/28 les o ývměře 10,4051 

ha, p.č. 1750/29 les o výměře 0,5167 ha, p.č. 1750/35 les o výměře 0,6355 ha, p.č. 

1750/36 les o výměře 0,0401 ha, p.č. 1751 les o výměře 0,7535 ha, p.č. 1752 les o 

výměře 0,3125 ha, p.č. 1753 les o výměře 0,2327 ha, p.č. 1754 les o výměře 0,1151 

ha, p.č. 1757 les o výměře 0,0432, p.č. 1759 les o výměře 0,3273 ha, p.č. 1762 les o 

výměře 0,7244 ha, p.č. 1770 les o výměře 2,6556 ha, p.č. 1829 les o výměře 0,0145 

ha, p.č. 1830 les o výměře 0,1536 ha, p.č. 1831 les o výměře 0,5809 ha, p.č. 1832 les 

o výměře 0,1618 ha, p.č. 1833 les o výměře 0,5827 ha, p.č. 1834 les o výměře 

0,6528 ha, p.č. 1835 les o výměře 0,0557 ha, p.č. 2415/2 ostatní plocha o výměře 

0,0910 ha v k.ú. Stará Červená Voda (celková výměra 44,3949 ha). 

11. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši          

78.864,60 Kč, v předloženém znění. 

12. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši         

11.550,-- Kč, v předloženém znění. 

13. Pronájem hospody „Na Rozcestí“ ve Staré Červené Vodě a smlouvu o nájmu 

nebytových prostor, v předloženém znění. 

14. Pronájem hospody „U Dobré nálady“ v Nové Červené Vodě a smlouvu o nájmu 

nebytových prostor, v předloženém znění. 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 22. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.08.2017, v předloženém znění. 

03. Organizační zabezpečení 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda – 14.12.2017 v 18.00 hodin. 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 21.09.2017 

 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

      Jan Maceček, v.r.                                  Karel Šuhajda, v.r. 

    místostarosta obce                                                                      starosta obce 


