
Výpis z U S N E S E N Í 

 
z 02. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 24. listopadu 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda: 

 

I. Určuje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 02. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Členy návrhové komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatele. 

 

 

II. Schvaluje: 

 

01. Program 02. zasedání Zastupitelstva obce  Stará Červená Voda. 

02. Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 

organizace, se sídlem Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Voda, za školní rok 

2021/2022, v předloženém znění. 

03. Čerpání finančních prostředků z  rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy                      

Stará Červená Voda, příspěvková organizace, Stará Červená Voda 164, ve výši 24 892,- Kč      

na pořízení nového ohřívače vody do školní vývařovny včetně instalačního materiálu a montáže.                                 

04. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy                      

Stará Červená Voda, příspěvková organizace, Stará Červená Voda 164, ve výši 40 000,- Kč      

na výplatu půlročních odměn pracovníkům školy v roce 2022. 

05. Rozpočtové opatření obce č. 04/2022, v předloženém znění. 

06. Poskytnutí náhrady za poměrnou část nevyčerpané dovolené za kalendářní rok 2022,                  

tj. 21,5 kalendářních dnů, bývalému uvolněnému starostovi obce, v souladu                                            

s ustanovením § 81 a) odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

07. Dodatek č. 01/2022 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené 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 pozdější právních 

předpisů, ze dne 27.04.2022, předmětem dodatku je změna termínu použití dotace - změna 

článku II., odst. 2, TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s., Stará Červená Voda čp. 112, Stará 

Červená Voda, v předloženém znění.  

08. Prodej pozemku p.č. 1087/2 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 507 m2  v k.ú. Stará Červená 

Voda, za cenu 38 170,- Kč  dle znaleckého posudku č. 2956-34/2022 + DPH + náklady řízení. 

09. Prodej pozemku p.č. st. 71 zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 230 m2               

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 57 720,- Kč  dle znaleckého posudku č. 2957-35/2022           

+ náklady řízení. 

10. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 18/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2, 

p.č. 1950/1 zahrada o výměře 950 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.  

11. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 95 zahrada o výměře 715 m2 (pronájem části 

pozemku o rozloze 115 m2) v k.ú. Dolní Červená  Voda.  

 

 

 

 

 



III.  Stanoví v  souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  

       č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), v platném znění:   

 

01. Odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce                  

ve výši 13 724,-- Kč/měsíc, s účinností od 01.12.2022. 

02. Odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru, ve výši 1 264,-- Kč/měsíc,                

s účinností od 01.12.2022. 

03. Odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru, ve výši 1 264,-- Kč/měsíc,                

s účinností od 01.12.2022. 

04. Odměnu za výkon funkce předsedy kulturního výboru, ve výši 1 264,- Kč/měsíc,                      

s účinností  od 01.12.2022. 

05. Odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru,                                                                      

ve výši 818,- Kč/měsíc,  s účinností od 01.12.2022. 

06. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce,                                                 

ve výši 589,-- Kč/měsíc, s účinností od 01.12.2022. 

07. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce,                                                         

ve výši 589,- Kč/měsíc, s účinností od 01.12.2022. 

08. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce,                                                       

ve výši 589,- Kč/měsíc, s účinností od 01.12.2022. 

 

 

IV.  Souhlasí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

       (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

 

01. Se vznikem pracovněprávního vztahu mezí obcí  a zastupitelkou obce -  funkce kronikářky obce. 

02. Se vznikem pracovněprávního vztahu mezí obcí a zastupitelem obce - údržba majetku veřejného 

osvětlení.  

 

 

V. Bere na vědomí:  

 

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

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.10.2022, v předloženém znění.  

03. Příkaz starosty obce č. 01/2022 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2022. 

04. Organizační zabezpečení 03. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                              

–  19.12.2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 24.11.2022 

 

 

 

 

 

……………………………..     ……………………………..    

            

            starosta obce                místostarosta obce 


