
Výpis z  U S N E S E N Í 

 

 

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 31.03.2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 27. zasedání Zastupitelstva obce                                 

Stará Červená Voda. 

02. Program 27. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy 

Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, se sídlem Stará Červená Voda č.p. 164, 

Stará Červená Voda  v předloženém znění. 

06. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 Základní školy a Mateřské 

školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, se sídlem Stará Červená Voda         

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

07. Smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu – zpracování projektové žádosti     

a následná administrace projektu v plánované výzvě „Základní školy“, nebo obdobné 

výzvě, v rámci programu MMR IROP 2021 - 2027, firma Z + M Partner, spol. s r.o.,    

v předloženém znění. 

08. Přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, p.o.,               

ve výši 1 488,- Kč pro 1 žáka  ve školním roce 2021/2022 v rámci projektu OBĚDY PRO 

DĚTI od společnosti Women for Women, o.p.s. (dar bude poskytnut v jedné etapě,     

celková částka ve výši 1 488,- Kč bude zaslána po podpisu darovací smlouvy na období    

od 01.04.2022 do 30.06.2022). 

09. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci 

„Bytový dům č.p. 18 – mlýn ve Staré Červené Vodě“ , cena díla 600 160,- Kč vč. DPH, 

s firmou K PROJEKT, Kročil s.r.o., v předloženém znění. 

10. Cenovou nabídku na projekt „VO Stará Červená Voda“ – projektová dokumentace, 

inženýrská činnost za cenu 90.000,- Kč bez DPH, Regionální rozvojová agentura 

Východní Moravy, Zlín, v předloženém znění.  

11. Poskytnutí neinvestiční dotace na věcné vybavení a provoz SDH Stará Červená Voda      

pro rok 2022, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů,          

ve výši 50.000,-- Kč. 

12. 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, ve výši 50.000,-- Kč, v předloženém znění. 

13. Poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění celoroční činnosti a péče o čtyři uživatele z obce      

Stará Červená Voda v Domově pokojného stáří sv. Hedviky, Charitním domě sv. Anežky 

a v Domově pokojného stáří sv. Františka – DZR v roce 2022, Charita Jeseník,                  

Jeseník, ve výši 85.000,- Kč. 

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 s Charitou Jeseník, ve výši 85.000,- Kč, v předloženém 

znění. 

15. Poskytnutí neinvestiční dotace na financování provozu TJ Sokol Stará Červená Voda       

na rok 2022, TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s., ve výši  208.000,-- Kč (z toho dotace      

na činnost ve výši 100.000,- Kč, dotace k dofinancování dotace z Olomouckého kraje       

ve výši 108.000,- Kč). 

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 TJ Sokol Stará Červená Voda, ve výši 208.000,- Kč, 

v předloženém znění. 

17. Poskytnutí finančního daru Darmoděj z.ú., Jeseník, ve výši 5.000,- Kč na dofinancování 

provozu sociální služby Darmoděj z.ú. v roce 2022. 

18. Darovací smlouvu Darmoděj z.ú., Jeseník, na dofinancování provozu sociální služby 

Damoděj z.ú. v roce 2022, ve výši 5.000,- Kč,    v předloženém znění. 

19. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,             

na činnost ČSCH, z.s., ZO Stará Červená Voda  na rok 2022 ve výši 15.000,- Kč. 

20. Darovací smlouvu s ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda, na činnost 

ČSCH, z.s., ZO Stará Červená Voda  na rok 2022 ve výši 15.000,- Kč, v předloženém 

znění. 

21. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,             

na organizaci Dětského dne v roce 2022 ve výši 25.000,- Kč. 

22. Darovací smlouvu s ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda, na organizaci 

Dětského dne v roce 2022 ve výši 25.000,- Kč, v předloženém znění. 

23. Poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká Kraš, 

Kobylá nad Vidnávkou, ve výši 5.000,- Kč na základní činnost  a nákup léků Českého 

svazu včelařů, z.s., ZO Velká Kraš, v roce 2022. 

24. Darovací smlouvu s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Velká Kraš,           

se sídlem Kobylá nad Vidnávkou 53, Kobylá nad Vidnávkou, na základní činnost  a nákup 

léků Českého svazu včelařů, z.s., ZO Velká Kraš, v roce 2022, ve výši 5.000,- Kč,              

v předloženém znění. 

25. Poskytnutí finančního daru Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace,                    

Česká Ves, na rekonstrukci krytého bazénu  v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč. 

26. Darovací smlouvu s Krytým bazénem Česká Ves, příspěvková organizace, Česká Ves,     

na rekonstrukci krytého bazénu v roce 2022  ve výši 10.000,- Kč, v předloženém znění. 

27. Na rok 2022 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek                

bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.  

28. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2022, v předloženém znění. 

29. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní         

rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce, v předloženém znění. 

30. Smlouvu o pachtu zemědělského pozemku č. 01/2022 Agro A.R.W., s.r.o., předmět 

pachtu: p.č. 2623 trvalý travní porost  o výměře 8815 m2, p.č. 2625 trvalý travní porost     

o výměře 9647 m2,  p.č. 2647 orná půda o výměře 32581 m2, p.č. 2649 trvalý travní porost 

o výměře 23081 m2,  p.č. 2675 trvalý travní porost o výměře 2681 m2, p.č. 2681 trvalý 

travní porost o výměře 1121 m2, p.č. 2708 trvalý travní porost o výměře 120388 m2,       

p.č. 2738 orná půda o výměře  20410 m2,  p.č. 2760 trvalý travní porost o výměře       

58872 m2, p.č. 2769 trvalý travní porost o výměře 13926 m2, p.č. 2794 orná půda               

o výměře 5230 m2,  p.č. 2813 orná půda o výměře 17172 m2, p.č. 2851 trvalý travní porost 

o výměře  9713 m2,  p.č. 2871 orná půda o výměře 130890 m2,  p.č. 2771 trvalý travní 

porost o výměře 78816 m2,  p.č. 2765 trvalý travní porost o výměře 5154 m2,  p.č. 2651 

ostatní plocha o výměře 14346 m2,  p.č. 2709 ostatní plocha o výměře  18300 m2, p.č. 



2666 ostatní plocha o výměře 16842 m2,  p.č. 2654 ostatní plocha o výměře 2869 m2,        

p.č. 2752 ostatní plocha o výměře 6408 m2,  p.č. 2676 ostatní plocha o výměře 5548 m2, 

p.č. 2670 ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 460 m2,  p.č. 2797 trvalý travní 

porost o výměře  445 m2, p.č. 2730 ostatní plocha o výměře 11703 m2,  p.č. 2861 ostatní 

plocha/ostatní komunikace o výměře 312 m2, p.č. 2754 ostatní plocha  o výměře  3703 m2,  

o celkové výměře 619 434 m2 , výše pachtovného 247 774,- Kč/rok po dobu šesti let,  

v předloženém znění.  

31. Smlouvu o pachtu zemědělského pozemku č. 02/2022, R.M., Nová Červená Voda,       

Stará Červená Voda, předmět pachtu p.č. 2903 orná půda o celkové výměře 6242 m2,  

výše pachtovného 2.497,- Kč/rok po dobu šesti let, v předloženém znění. 

32. Smlouvu o pachtu zemědělského pozemku č. 03/2022, Ing. J.N., Ing. D.N., se sídlem 

Černá Voda, předmět pachtu p.č. 2834 trvalý travní porost  o celkové výměře 7638 m2 , 

výše pachtovného 3055,- Kč/rok po dobu šesti let,  v předloženém znění. 

33. Pronájem pozemku p.č. 2703 zahrada o výměře 892 m2  v k.ú.  Stará Červená Voda, K.R., 

Stará Červená Voda, za cenu 357,- Kč/rok po dobu pěti let. 

34. Pronájem pozemku p.č. 2551 trvalý travní porost o výměře 1476 m2 v k.ú. Stará Červená 

Voda, A.J.,Skorošice, za cenu 590,- Kč/rok po dobu pěti let.  

35. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2692 orná půda o výměře 70 m2                   

v k.ú. Stará Červená Voda. 

36. Nezveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře     

196 m2, p.č. 1068/1 vodní plocha o výměře 42 m2, p.č. 1068/2 vodní plocha o výměře 

1173 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.  

37. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 2552 trvalý travní porost o výměře 511 m2, 

p.č. 2557 zahrada o výměře 1292 m2 v k.ú. Stará Červená Voda. 

38. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2500 trvalý travní porost o výměře 3920 m2 

v k.ú. Stará Červená Voda (pronájem části pozemku o celkové výměře cca 1722 m2). 

39. Zveřejnění záměru  pronájmu pozemků p.č. st 50/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

258 m2, p.č. st. 51 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2, p.č. 883/1 ostatní plocha 

o výměře 596 m2, p.č. 883/2 zahrada o výměře 111 m2, p.č. 1377 zahrada o výměře         

276 m2, p.č. 2447/9 ostatní plocha o výměře 386 m2, p.č. 2907 trvalý travní porost              

o výměře 7406 m2, p.č. 2908 trvalý travní porost o výměře 604 m2 v k.ú. Stará Červená 

Voda.  

40. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 2683 zahrada o výměře 1098 m2, p.č. 2684 

zahrada o výměře 111 m2 v k.ú. Stará Červená Voda. 

41. Nezveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 653/3 zahrada o výměře 3500 m2                       

v k.ú. Nová Červená Voda.  

42. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. st. 186/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  

597 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.  

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2021 – veřejný vodovod, v předloženém 

znění. 

03. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2021, v předloženém znění.  

04. Organizační zabezpečení 28. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–     23.06.2022 od 18.00 hodin. 

 

 

 



 

Ve Staré Červené Vodě dne 31.03.2022 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

   místostarosta obce                                                                         starosta obce 


