Výpis z U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 12.12.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I.

Schvaluje:
01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce
ve Staré Červené Vodě.
02. Program 10. zasedání Zastupitelstva obce.
03. Členy návrhové komise.
04. Ověřovatelé zápisu.
05. Pravidla rozpočtového provizoria obce na 2020.
06. Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Červená Voda na rok 2021 a 2022,
v předloženém znění.
07. Změnu rozpočtu obce na rok 2019 v souladu s rozpočtovým opatřením obce č. 06/2019,
v předloženém znění.
08. Směrnici č. 01/2019 ke stanovení výše ocenění reálné hodnoty majetku určeného
k prodeji, v předloženém znění.
09. Použití části rezervního fondu ZŠ a MŠ SČV, p.o., ve výši 19.497,- Kč na odstupné
pro vedoucí školní jídelny.
10. Strategický plán sociálního začleňování Jesenicko 2019 – 2022, v předloženém znění.
11. Dodatek č. 2 Dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků ze dne 01.09.2003,
Lesy České republiky, s.p., v předloženém znění.
12. Smlouva o poskytování pravidelného servisu s firmou Ing. Aleš Suchánek, v předloženém
znění.
13. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2453/3 ostatní plocha o výměře 1428 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
14. Pronájem pozemku p.č. 1590/9 orná půda o výměře 5718 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,
za cenu 1.144,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek za smlouvu dle směrnice
č. 01/2013.
15. Převod pozemku p.č. 52/1 orná půda o výměře 1230 m2 v k.ú. Stará Červená Voda,
za cenu 48.855,- Kč vč. DPH + náklady řízení.
16. Podání žádosti o dotaci na akci Oprava místních komunikací v rámci POV 2020.
17. Podání žádosti o dotaci na akci Oprava střešní krytiny Základní škola Stará Červená Voda
v rámci POV 2020.
18. Podání žádosti o dotaci na akci Nová střecha objektu KD v rámci POV 2020.
19. Podání žádosti o dotaci na akci Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky
a nákup věcného vybavení pro JSDH Stará Červená Voda v rámci POV 2020.
20. Podání žádosti o dotaci na akci Zajištění akceschopnosti pro JSDH Stará Červená Voda
v rámci POV 2020.

II.

Neschvaluje:

01. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 653/3 zahrada o výměře 3500 m2
v k.ú. Nová Červená Voda.

III.

Stanoví v souladu s § 72 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 01.01.2020.
02. Odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru ve výši 1 264,-- Kč, s účinností
od 01.01.2020.
03. Odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru ve výši 1 264,-- Kč, s účinností
od 01.01.2020.
04. Odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 818,-- Kč/měsíc, s účinností
od 01.01.2020.
05. Odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 818,-- Kč/měsíc, s účinností
od 01.01.2020.
06. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 589,-- Kč,
s účinností od 01.01.2020.

IV.

Bere na vědomí:

01. Kontrolu plnění usnesení z 09. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda.
02. Organizační zabezpečení 11. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
– 11.03.2020 od 18.00 hodin.

Ve Staré Červené Vodě dne 12.12.2019

………………………..
místostarosta obce

………………………….
starosta obce

