
 

  Výpis z   U S N E S E N Í 

 

 

z 28. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 19.05.2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 28. zasedání Zastupitelstva obce                                 

Stará Červená Voda. 

02. Program 28. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Rozpočtové opatření obce č. 01/2022, v předloženém znění. 

06. Plán akcí obce Stará Červená Voda na léta 2022 -2024, v předloženém znění. 

07. Zprávu o posouzení a hodnocení přijatých nabídek pro VZMR na stavební práce s názvem 

„Oprava MK 17C Ruttová – Fidrich Lukáš“, v předloženém znění. 

08. Dodavatele na akci „Oprava MK 17C Ruttová – Fidrich Lukáš“ , JHF Heřmanovice spol. 

s r.o., Heřmanovice, dle zprávy  o posouzení a hodnocení přijatých nabídek pro VZMR     

na stavební práce. 

09. Smlouvu o dílo na akci „Oprava MK 17C Ruttová – Fidrich Lukáš“ - JHF Heřmanovice 

spol. s r.o., Heřmanovice, v předloženém znění.  

10. Přijetí investiční dotace ve výši 15.800,- Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu 

výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení a zajištění akceschopnosti jednoty sboru dobrovolných hasičů Stará Červená 

Voda na účel stanovený dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí dotace, v souladu 

s podmínkami stanovenými ve smlouvě, v souladu se Zásadami pro poskytování finanční 

podpory z rozpočtu Olomouckého kraje, v souladu s pravidly dotačního programu 

Program na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické 

zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 

Olomouckého kraje 2022. 

11. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 2022/01564/OKH/DSM na částečnou úhradu 

výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení a zajištění akceschopnosti jednoty sboru dobrovolných hasičů Stará Červená 

Voda  dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí dotace,  v souladu s podmínkami 

stanovenými ve smlouvě, v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory 

z rozpočtu Olomouckého kraje, v souladu s pravidly dotačního programu Program           

na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení             

a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 

2022, v předloženém znění.  

12. Prodej pozemků p.č. st. 148 zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 424 m2,                         

p.č. 2712 zahrada o výměře 242 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 85 820,- Kč                      

dle znaleckého posudku č. 2939-17/2022 + náklady řízení. 

13. Prodej pozemku p.č. 2444/69 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 225 m2,                         

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 46.410,- Kč dle znaleckého posudku č. 2935-13/2022            

+ náklady řízení. 



14. Prodej pozemků p.č. st. 216 zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 119 m2,                         

p.č. 477/2 zahrada o výměře 489 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 57 850,- Kč        

dle znaleckého posudku č. 2938-16/2022 + náklady řízení. 

15. Prodej pozemku p.č. 976/3 trvalý travní porost o výměře 127 m2  v k.ú. Stará Červená 

Voda, za cenu 8 030,- Kč dle znaleckého posudku č. 2940-18/2022  + náklady řízení. 

16. Prodej pozemků p.č. st. 73 zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 96 m2,                         

p.č. 1203/1 zahrada o výměře 493 m2,  p.č. 1250/4 orná půda o výměře 147 m2                    

v k.ú.   Stará Červená Voda, za cenu 62 020,- Kč dle znaleckého posudku                               

č. 2937-15/2022  + náklady řízení. 

17. Prodej pozemku p.č. 1203/2 zahrada o výměře 92 m2  v k.ú. Stará Červená Voda,              

za cenu 20 030,- Kč  dle znaleckého posudku č. 2936-14/2022    + náklady řízení. 

18. Prodej pozemku p.č. 2692 orná půda o výměře 70 m2  v k.ú. Stará Červená Voda,              

za cenu  4 620 ,- Kč dle znaleckého posudku č. 2941-19/2022 + DPH  + náklady řízení. 

19. Prodej pozemku p.č. 434/3 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 218 m2                                 

v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 14 160,- Kč dle znaleckého posudku č. 2942-20/2022            

+ náklady řízení. 

20. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2945 zahrada o výměře 2628 m2                            

v k.ú. Stará Červená Voda.  

21. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2444/14 ostatní komunikace/ostatní plocha         

o výměře 9309 m2 v k.ú. Stará Červená Voda (prodej části pozemku o celkové výměře cca 

310 m2). 

22. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2942 zahrada o výměře 2489 m2                     

v k.ú. Stará Červená Voda.  

23. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 577/1 orná půda o výměře 33721 m2                         

v k.ú. Nová Červená Voda (prodej části pozemku o celkové výměře cca 2900 m2). 

24. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 981/3 ostatní komunikace/ostatní plocha              

o výměře 1353 m2 v k.ú. Nová Červená Voda (prodej části pozemku o celkové výměře    

cca 85 m2). 

25. Pronájem pozemku p.č. st. 186/1  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 597 m2                                     

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 239,- Kč/rok po dobu pěti let.  

26. Pronájem nebytových prostor - stodola stojící na pozemku p.č. 186/1 zastavěná plocha         

a nádvoří v k.ú. Stará Červená Voda,  za cenu 500,- Kč/rok po dobu pěti let.  

27. Pronájem 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,                        

za cenu 3911,- Kč/rok  po dobu pěti let.  

28. Pronájem pozemků p.č. 2683 zahrada o výměře 1098 m2, p.č. 2684 zahrada o výměře     

111 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, Milan Bundil, nar. 02.02.1968, za cenu 484,- Kč/rok 

po dobu pěti let.  

29. Pronájem pozemku p.č. 2500 trvalý travní porost o výměře 1722 m2 v k.ú. Stará Červená 

Voda, Kamila Štěrbová Čižinská, za cenu 689,- Kč/rok po dobu pěti let.  

30. Pronájem 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, za cenu 721,- Kč/rok po dobu pěti let.  

 

 

 

 

 

 

 



II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 29. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  30.06.2022 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 19.05.2022 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

       

 místostarosta obce                                                                         starosta obce 


