
 

  Výpis z   U S N E S E N Í 

 

 

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 30.06.2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 29. zasedání Zastupitelstva obce                                 

Stará Červená Voda. 

02. Program 29. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda,                           

příspěvkové organizace, Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Vod, za rok 2021   

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích včetně výsledku hospodaření            

za rok 2021 (hlasování: Pro:  08; Proti: 0; Zdržel se: 0 ). 

06. Převod hospodářského výsledku z hlavní i doplňkové činnosti Základní školy a Mateřské 

školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, Stará Červená Voda č.p. 164,        

Stará Červená Voda,  za rok 2021 v celkové výši 14 351,38 Kč; z toho do Rezervního 

fondu příspěvkové organizace 14 351,38 Kč. 

07. Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové 

organizace, Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Voda, na rok 2022, 

v předloženém znění.  

08. Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy Krajského 

úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021           

bez výhrad. 

09. Účetní závěrku obce Stará Červená Voda za rok 2021 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona o obcích včetně výsledku hospodaření 2021  (hlasování: Pro: 09;  Proti: 0;      

Zdržel se: 0). 

10. Rozpočtové opatření obce č. 02/2022, v předloženém znění. 

11. Dohodu o přičlenění honebních pozemků a náhradu za jejich přičlenění: 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. 2651 ostatní plocha o výměře 14346 m2, p.č. 2666 ostatní plocha o výměře 

16842 m2, p.č. 2670 ostatní plocha o výměře 460 m2, p.č. 2675 trvalý travní porost             

o výměře 2681 m2, p.č. 2676 ostatní plocha o výměře 5548m2, p.č. 2681 trvalý travní 

porost o výměře 1121 m2, p.č. 2708 trvalý travní porost o výměře 120388 m2, p.č. 2709 

ostatní plocha o výměře 18300 m2, p.č. 2730 ostatní plocha o výměře 11703 m2, p.č. 2738 

orná půda o výměře 20410 m2, p.č. 2752 ostatní plocha o výměře 6408 m2, p.č. 2754 

ostatní plocha o výměře 3703 m2, p.č. 2760 trvalý travní porost o výměře 58872 m2,       

p.č. 2769 trvalý travní porost o výměře 13926 m2, p.č. 2771 trvalý travní porost o výměře 

78816 m2, p.č. 2794 orná půda o výměře 5230 m2, p.č. 2797 trvalý travní porost o výměře 

445 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. 2643 trvalý travní porost              

o výměře 7365 m2, p.č. 2644 trvalý travní porost o výměře 4292 m2, p.č. 2500 trvalý 

travní porost o výměře 3920 m2, p.č. 2508 ostatní plocha o výměře 8637 m2, p.č. st. 119 



zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1768 m2, p.č. 686/2 ostatní plocha o výměře        

2164 m2, p.č. 694/1 ostatní plocha o výměře 1000 m2, p.č. 2842 ostatní plocha o výměře 

438 m2, p.č. 2838 ostatní plocha o výměře 4961 m2, p.č. 2834 trvalý travní porost               

o výměře 7638 m2, p.č. 2836 ostatní plocha o výměře 693 m2, p.č. 2775 ostatní plocha       

o výměře 25 m2, p.č. 2761 ostatní plocha o výměře 918 m2, p.č. 591/2 vodní plocha           

o výměře 433 m2, p.č. 590/3 orná půda o výměře 130 m2, p.č. 590/2 orná půda o výměře 

110 m2, p.č. 2066/1 trvalý travní porost o výměře 2325 m2  v k.ú. Stará Červená Voda, 

celková výměra 657 915 m2 (15,- Kč/ha/rok) p.č. 371/11 lesní pozemek o výměře 527 m2, 

p.č. 371/12 lesní pozemek o výměře 1881 m2, p.č. 371/13 lesní pozemek o výměře       

1320 m2, p.č. 371/15 lesní pozemek o výměře 1852 m2, 371/16 lesní pozemek o výměře 

38 m2,    p.č. 371/17 lesní pozemek o výměře 415 m2, p.č. 371/19 lesní pozemek o výměře 

997 m2, p.č. 371/24 lesní pozemek o výměře 8172 m2, p.č. 372/1 lesní pozemek o výměře         

7101 m2, p.č. 378 lesní pozemek o výměře 80 m2, p.č. 381 lesní pozemek o výměře        

481 m2, p.č. 428 lesní pozemek o výměře 996 m2, p.č. 592/1 lesní pozemek o výměře 

128990 m2, p.č. 2743 lesní pozemek o výměře 2353 m2, p.č. 2744 lesní pozemek o výměře 

746 m2, p.č. 2746 lesní pozemek o výměře 4106 m2, p.č. 2773 lesní pozemek o výměře 

6599 m2, p.č. 2772 lesní pozemek o výměře 645 m2, p.č. 2622 lesní pozemek o výměře 

5436 m2, p.č. 802 lesní pozemek o výměře 1586 m2, p.č. 669/11 lesní pozemek o výměře 

142 m2, p.č. 669/12 lesní pozemek o výměře 17902 m2, 2641 lesní pozemek o výměře   

250 m2, p.č. 2648 lesní pozemek o výměře 115 643 m2, p.č. 2721 lesní pozemek o výměře 

5790 m2, p.č. 669/16 lesní pozemek o výměře 25745 m2, p.č. 669/1 lesní pozemek             

o výměře 707 m2, p.č. 2850 lesní pozemek o výměře 42785 m2, p.č. 2839 lesní pozemek     

o výměře 9183 m2, p.č. 2837 lesní pozemek o výměře 55795 m2, p.č. 2849 lesní pozemek 

o výměře 16260 m2, p.č. 2833 lesní pozemek o výměře 24174 m2, p.č. 2847 lesní pozemek 

o výměře 1162 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, celkem výměra 489859 m2 (30,- Kč/ha/rok),                        

za cenu 2973,- Kč vč. DPH /rok po dobu deseti let, Honební společenstvo Stará Červená 

Voda, v předloženém znění.  

12. Dohodu o přičlenění honebních pozemků a náhradu za jejich přičlenění: p.č. 1750/30 lesní 

pozemek o výměře 3753 m2, p.č. 1587/2 lesní pozemek o výměře 2000 m2, p.č. 1527 lesní 

pozemek o výměře 1187 m2, p.č. 1750/32 lesní pozemek o výměře 414 m2, p.č. 1750/34 

lesní pozemek o výměře 5610 m2, p.č. 1750/33 lesní pozemek o výměře 2522 m2,           

p.č. 1595 lesní pozemek o výměře 1241 m2, p.č. 1592 lesní pozemek o výměře 1054 m2,  

p.č. 2922-část lesní pozemek o výměře 47350 m2, p.č. 1523-část lesní pozemek o výměře 

7499 m2, p.č. 2912-část lesní pozemek o výměře 91637 m2, p.č. 1658-část lesní pozemek    

o výměře 2433 m2, p.č. 1587/1-část lesní pozemek o výměře 11088 m2, p.č. 1750/35-část 

lesní pozemek o výměře 24444 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, celková výměra 202232 m2 

(500,- Kč/ha/rok), Obora Rokliny, za cenu 12 236,- Kč vč. DPH/rok po dobu deseti let,                     

Honební společenstvo Rokliny, v předloženém znění.  

13. Prodej pozemků p.č. 2444/67 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 204 m2,                         

p.č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 40/1 trvalý travní porost        

o výměře 695 m2, p.č. 2444/13 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 118 m2           

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 100 030,- Kč dle znaleckého posudku č. 2947-25/2022 

+ náklady řízení. 

14. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 71 zastavěná plocha a nádvoří o výměře      

230 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.  

15. Nezveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 627/1 orná půda o výměře 912 m2, p.č. 627/2 

orná půda o výměře 651 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.  

16. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1087/2 ostatní plocha o výměře 507 m2         

v k.ú. Stará Červená Voda. 

17. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2577 ostatní plocha o výměře 514 m2 v k.ú.   

Stará Červená Voda. 



18. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor hospoda „U DOBRÉ NÁLADY“     

Nová Červená Voda č.p. 104, Stará Červená  Voda. 

19. Poskytnutí investiční dotace na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu 

„Automatické zavlažování fotbalového hřiště TJ Sokol Stará Červená Voda“ v roce 2022, 

TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s.,  ve výši  42 576,-  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 s TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s., ve výši 42 576,- Kč, 

v předloženém znění. 

 

 

 

II. Stanoví: 

 

01. V souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)                 

ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce pro následující volební 

období (2022 -2026) na 9 (devět). 

 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.05.2022, v předloženém znění. 

03. Nabytí pozemků p.č. st. 90 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2, p.č. 1186/2 

zahrada - část pozemku dle vypracovaného GP, do vlastnictví obce. 

04. Organizační zabezpečení 30. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  21.07.2022 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

 

 místostarosta obce                                                                         starosta obce 


