
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

ze 07. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 03.10.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 07. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 07. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Změnu rozpočtu obce na rok 2019 v souladu s rozpočtovým opatřením obce č. 03/2019, 

v předloženém znění. 

06. Přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, p.o.,          

Stará Červená Voda č.p. 164,  ve výši 15.996,- Kč pro 4 žáky  ve školním roce 2019/2020 

v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI od společnosti Women for Women, o.p.s. – dar bude 

poskytnut ve dvou etapách: I. – část pro rok 2019 ve výši 5.208,- Kč (na školní rok 

2019/2020 pro období do 31.12.2019) po podpisu darovací smlouvy č. 1; II. – část pro rok 

2020 ve výši 10.788,- Kč (na školní rok 2019/2020 pro období od 02.01.2020                   

do 30.06.2020) po podpisu darovací smlouvy č. 2. 

07. Smlouvu o kompenzaci nákladů na účast v projektu Škola pro všechny II v rámci výzvy     

č. 02-17-051 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL v prioritní ose 3 Operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání, reg.č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013617, 

kompenzace předpokládaných nákladů činí 77.792,- Kč dle přílohy č. 1 smlouvy,        

Město Jeseník, v předloženém znění. 

08. Tématický akční plán Jesenicko 2019-2022 – bydlení a dluhy, v předloženém znění. 

09. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje ve výši 93.600,- Kč, uzavřený s Olomouckým krajem, zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, v předloženém 

znění. 

10. Pronájem pozemků p.č. 140/2 zahrada o výměře 1008 m
2
, p.č. 141/4 trvalý travní porost    

o výměře 286 m
2 

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 259,- Kč/rok po dobu pěti let             

+ paušální poplatek za vyhotovení smlouvy dle směrnice č. 01/2013, o stanovení 

paušálního poplatku při uzavírání smlouvy o pronájmu obecních pozemků. 

11. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 52/1 – část , orná půda o výměře cca 1500 m
2
                  

v k.ú. Stará Červená Voda. 

12. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor hospoda „U Dobré nálady“                      

v Nové Červené Vodě. 

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kompenzaci nákladů na účast v projektu Škola pro všechny, 

MJ-SML/0052/2017, Město Jeseník, v předloženém znění. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. Neschvaluje: 

 

01. Převod pozemku p.č. 1590/9 orná půda o výměře 5718 m
2
 v k.ú. Nová Červená  Voda ,       

za cenu 23.989,- Kč (dle znaleckého posudku č. 2805-39/2019 ze dne 15.09.2019, upraveno 

směrnicí č. 02/2015 o stanovení pravidel prodeje a výše prodejní ceny obecních pozemků 

pro účely jejich převodu) + náklady řízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 06. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená 

Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.08.2019, v předloženém znění. 

03. Místní komunikační plán Jesenicko 2019 – 2022, v předloženém znění. 

04. Organizační zabezpečení 08. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  24.10.2019 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 03.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

  

        starosta obce  v.r.                                                              místostarosta obce v.r. 


