
 

Výpis z U S N E S E N Í 

 

 

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 21.07.2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 30. zasedání Zastupitelstva obce                                 

Stará Červená Voda. 

02. Program 30. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Pronájem nebytových prostor hospoda „U DOBRÉ NÁLADY“ v Nové Červené Vodě    

č.p. 104 a smlouvu o nájmu  prostoru sloužícího k podnikání (nebytové prostory)           

pro účely provozování hostinské činnosti, s účinností od 01.08.2022, v předloženém znění. 

06. Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 

2021+, v předloženém znění.  

07. Dodavatele na zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie na akci     

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stará Červená Voda“ , za cenu 140 360,- Kč vč. DPH. 

08. Dodatek č. 3 Dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků ze dne 01.09.2003, 

přičlenění honebních pozemků: p.č. 1452 lesní pozemek o výměře 0,0133 ha, p.č. 1515 

lesní pozemek o výměře 0,0946 ha, p.č. 1517 lesní pozemek o výměře 0,0234 ha,           

p.č. 1523 lesní pozemek o výměře 0,7888 ha, p.č. 1524/1 lesní pozemek o výměře      

0,3542 ha, p.č. 1587/1 lesní pozemek o výměře 0,1627 ha, p.č. 1658 lesní pozemek           

o výměře 0,3658 ha, p.č. 1659 lesní pozemek o výměře 0,6708 ha, p.č. 1666 lesní 

pozemek o výměře 0,1169 ha, p.č. 1667 lesní pozemek o výměře 6,2744 ha, p.č. 1668 

lesní pozemek o výměře 0,0650 ha, p.č. 1672/1 lesní pozemek o výměře 0,0749 ha,       

p.č. 1675 lesní pozemek o výměře 0,1097 ha, p.č. 1737 lesní pozemek o výměře        

0,2086 ha, p.č. 1738 lesní pozemek o výměře 0,4582 ha, p.č. 1739 lesní pozemek              

o výměře 0,1978 ha, p.č. 1740 lesní pozemek o výměře 6,6491 ha, p.č. 1750/5 lesní 

pozemek o výměře 0,0270 ha, p.č. 1750/26 lesní pozemek o výměře 0,5063 ha,               

p.č. 1750/27 lesní pozemek o výměře 0,1636 ha, p.č. 1750/28 lesní pozemek o výměře 

10,4051 ha, p.č. 1750/29 lesní pozemek o výměře 0,4044 ha, p.č. 1750/35 lesní pozemek   

o výměře 0,6355 ha, p.č. 1750/36 lesní pozemek o výměře 0,0347 ha, p.č. 1751 lesní 

pozemek o výměře 0,7535 ha, p.č. 1752 lesní pozemek o výměře 0,3125 ha, p.č. 1753 

lesní pozemek o výměře 0,2327 ha, p.č. 1754 lesní pozemek o výměře 0,1151 ha,           

p.č. 1757 lesní pozemek o výměře 0,0432 ha, p.č. 1759 lesní pozemek o výměře        

0,3273 ha, p.č. 1762 lesní pozemek o výměře 0,7672 ha, p.č. 1770 lesní pozemek               

o výměře 2,6576 ha, p.č. 1829 lesní pozemek o výměře 0,0445 ha, p.č. 1830 lesní 

pozemek o výměře 0,1798 ha, p.č. 1831 lesní pozemek o výměře 0,5809 ha, p.č. 1832 

lesní pozemek o výměře 0,1618 ha, p.č. 1833 lesní pozemek o výměře 0,5827 ha,           

p.č. 1834 lesní pozemek o výměře 0,6528 ha, p.č. 1835 lesní pozemek o výměře        

0,0557 ha, p.č. 2415/2 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 0,0921 ha,                 

vše v k. ú.     Stará Červená Voda, celkem výměra 36,3642 ha, z toho lesní pozemky 

36,2721 ha  (30,- Kč/ha/rok), ostatní pozemky 0,0921 ha (15,- Kč/ha/rok), za cenu     

1090,- Kč + DPH 21 %,  v předloženém znění.  



09. Revokaci bodu č. 21 usnesení č. 28./I./21./2022 ze dne 19.05.2022:  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). 

10. Revokaci bodu č. 23 usnesení  č. 28./I./23./2022 ze dne 19.05.2022: 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). 

11. Prodej pozemku p.č. 981/7 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 88 m2, dle nového 

GP číslo 279 – 149/2022, v k.ú. Nová Červená Voda,  za cenu 18 530,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 2949 – 27/2022 + náklady řízení. 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 31. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  15.09.2022 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 21.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

místostarosta obce                                                                         starosta obce 


