Výpis z U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 11.03.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I.

Schvaluje:
01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 11. zasedání Zastupitelstva obce
ve Staré Červené Vodě.
02. Program 11. zasedání Zastupitelstva obce.
03. Členy návrhové komise.
04. Ověřovatelé zápisu.
05. Návrh rozpočtu na rok 2020 Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda,
příspěvkové organizace, se sídlem Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Voda
v předloženém znění.
06. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022 Základní školy a Mateřské
školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, se sídlem Stará Červená Voda
č.p. 164, Stará Červená Voda, v předloženém znění.
07. Poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění celoroční činnosti a péče o uživatele z obce
Stará Červená Voda v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě v roce 2020,
Charita Jeseník, ve výši 40.000,- Kč.
08. 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 Charitou Jeseník, ve výši 40.000,- Kč, v předloženém
znění.
09. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost TJ Sokol Stará Červená Voda na rok 2020,
TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s., ve výši 100.000,-- Kč.
10. 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 100 000,- Kč,
v předloženém znění.
11. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost SDH Stará Červená Voda v roce 2020,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, ve výši 50.000,-- Kč.
12. 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 se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů, ve výši 50.000,-- Kč, v předloženém znění.
13. Poskytnutí finančního daru Kulturnímu spolku při ZUŠ Karla Ditterse Vidnava z.s.,
k zajištění 27. ročníku soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ v roce
2020 ve výši 2.000,- Kč.

14. Darovací smlouvu s Kulturním spolkem při ZUŠ Karla Ditterse Vidnava z.s., k zajištění
27. ročníku soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ v roce 2020
ve výši 2.000,- Kč, v předloženém znění.
15. Poskytnutí finančního daru Krytý bázen Česká Ves, příspěvková organizace,
na spolufinancování provozu krytého bazénu v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč.
16. Darovací smlouvu s Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace, na spolufinancování
provozu krytého bazénu v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč, v předloženém znění.
17. Poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s. základní organizace Velká Kraš,
Kobylá nad Vidnávkou ve výši 5.000,- Kč na základní činnost a nákup léků Českého
svazu včelařů, z.s., ZO Velká Kraš, v roce 2020.
18. Darovací smlouvu s Českým svazem včelařů, z.s. základní organizace Velká Kraš,
na základní činnost a nákup léků Českého svazu včelařů, z.s., ZO Velká Kraš v roce 2020
ve výši 5.000,- Kč, v předloženém znění.
19. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,
na činnost ČSCH na rok 2020 ve výši 30.000,- Kč.
20. Darovací smlouvu s ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda, na činnost
ČSCH, z.s., na rok 2020 ve výši 30.000,- Kč, v předloženém znění.
21. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,
na organizaci Dětského dne v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč.
22. Darovací smlouvu s ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda, na organizaci
Dětského dne v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč, v předloženém znění.
23. Smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci „Umístění vzduchotechniky s rekuperací v budově ZŠ Stará Červená Voda“,
TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění.
24. Smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci „Umístění vzduchotechniky
s rekuperací v budově ZŠ Stará Červená Voda“, TENDRA spol. s r.o., v předloženém
znění.
25. Smlouvu na administraci projektu „Umístění vzduchotechniky s rekuperací v budově
ZŠ Stará Červená Voda“, TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění.
26. Smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Stará Červená Voda“, TENDRA spol.
s r.o., v předloženém znění.
27. Smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ
Stará Červená Voda“, TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění.
28. Smlouvu na administraci projektu „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Stará Červená
Voda“, TENDRA spol. s r.o., v předloženém znění.
29. Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011800,
identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010275, na projekt Umístění
vzduchotechniky s rekuperací v budově ZŠ Stará Červená Voda, z programu 11531 –
Operační program životního prostředí 2014-2020, z Ministerstva životního prostředí,
v předloženém znění.
30. Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011803,
identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010276, na projekt Výměna zdroje
tepla v budově ZŠ Stará Červená Voda, z programu 11531 – Operační program
životního prostředí 2014-2020, z Ministerstva životního prostředí, v předloženém znění.
31. Na rok 2020 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let a to ve výši příjmů celkem po konsolidaci
15 403 275,- Kč a ve výši výdajů celkem po konsolidaci 23 153 000,- Kč a ve výši
financování celkem po konsolidaci 7 749 725,- Kč.
32. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2020, v předloženém znění.

33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady – úprava přílohy č. 1 – stanovení
nabídkové ceny, doplnění bodu č. 7 – svoz, převzetí a likvidace jedlých olejů a tuků,
Technické služby Jeseník a.s., v předloženém znění.
34. Kupní smlouvu na akci „Pořízení hasičské techniky pro obec Stará Červená Voda“,
Dobráci s.r.o., v předloženém znění.
35. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1950/3 zahrada o výměře 363 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
36. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. st. 52/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
568 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.
37. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. st. 58 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
57 m2, p.č. 1286 zahrada o výměře 85 m2, p.č. 2447/1 ostatní plocha o výměře 3114 m2
– část z uvedené parcely v k.ú. Stará Červená Voda.
38. Zveřejnění záměru pronájmu 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.
39. Jmenovací dekret velitele Jednoty sboru dobrovolných hasičů obce Stará Červená Voda,
s účinností od 11.03.2020.
40. Dodatek č. 01/2020 k Nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 16.04.2019 – úprava
článku VII. Doba trvání nájmu a jeho ukončení, odst. 1 – Nájem prostor sloužících
k podnikání se uzavírá na dobu neurčitou, provozování hostinské činnosti hospody
„Na Rozcestí“, v předloženém znění.

II.

Neschvaluje:

01. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2445/14 ostatní plocha o výměře 149 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
02. Zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. 40/1 trvalý travní porost o výměře 695 m 2,
p.č. 184 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.
03. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 978/2 zahrada o výměře 630 m2
v k.ú. Nová Červená Voda.
04. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 760/3 zahrada o výměře 703 m2
v k.ú. Nová Červená Voda.

III.

Bere na vědomí:

01. Kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda.
02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2019 – veřejný vodovod, v předloženém
znění.
03. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2019, v předloženém znění.
04. Výsledek
řádné
inventarizace
majetku
a
závazků
obce
k 31.12.2019
včetně pohledávek a závazků obce k 31.12.2019.
05. Organizační zabezpečení 12. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
– 10.06.2020 od 18.00 hodin.

Ve Staré Červené Vodě dne 11.03.2020
………………………..
místostarosta obce

………………………….
starosta obce

