Výpis z U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
konaného dne 10.06.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě:

I.

Schvaluje:
01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 12. zasedání Zastupitelstva obce
ve Staré Červené Vodě.
02. Program 12. zasedání Zastupitelstva obce.
03. Členy návrhové komise.
04. Ověřovatelé zápisu.
05. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, příspěvkové
organizace za rok 2019 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích včetně
výsledku hospodaření za rok 2019 (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, za rok 2019 v celkové výši
1 512,64 Kč, z toho do Rezervního fondu příspěvkové organizace 1 512,64 Kč.
07. Odpisový plán na rok 2020 Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda,
příspěvkové organizace, v předloženém znění.
08. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy Krajského
úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
bez výhrad.
09. Účetní závěrku obce Stará Červená Voda za rok 2019 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b)
zákona o obcích včetně výsledku hospodaření 2019 (hlasování: Pro 08.; Proti: 0; Zdržel
se: 0).
10. Změnu rozpočtu obce na rok 2020 v souladu s rozpočtovým opatřením obce
č. 01/2020, v předloženém znění.
11. Směrnice č. 01/2020 o stanovení pravidel a ceny za pronájem a pacht obecních pozemků,
v předloženém znění.
12. Směrnici č. 02/2020 o stanovení pravidel prodeje a výše prodejní ceny obecních pozemků
pro účely jejich převodu, v předloženém znění.
13. Cenovou nabídku na dřevní hmotu pro rok 2020, v předloženém znění.
14. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8018261/JE/2, s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, v předloženém znění.
15. Dohodu o přičlenění honebních pozemků a náhradu za jejich přičlenění, Honební
společenstvo Stará Červená Voda, v předloženém znění.
16. Dodavatele na akci – Sjezd na silnici II. tř. č. 456, k.ú. Stará Červená Voda – úprava
stávajícího sjezdu, TUMVIA s.r.o., Bělá pod Pradědem.
17. Dodavatele na akci – Stavební úpravy objektu č.p. 102 ve Staré Červené Vodě,
TUMVIA s.r.o., Bělá pod Pradědem.
18. Smlouvu o dílo „Ozdravná protiradonová opatření v MŠ Stará Červená Voda“, zhotovitel
OSA STERA, spol. s r.o., v předloženém znění.
19. Přijetí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období
od 1. října 2017 do 31. prosince 2018, v předloženém znění.

20. Přijetí dotace ve výši 10.000,- Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů
na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Červená Voda
zřízené příjemcem (pouze na získání řidičského oprávnění skupiny C pro jednoho člena
JSDH obce) dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s pravidly
dotačního programu Program na podporu JSDH 2020 pro dotační titul Dotace na zjištění
akceschopnosti JDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020.
21. Smlouvu o poskytnutí dotace 2020/01552/OKH/DSM na zajištění akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Červená Voda zřízené příjemcem (pouze
na získání řidičského oprávnění skupiny C pro jednoho člena JSDH obce) dle čl. I.
odst. 2. a 4. smlouvy poskytnutí dotace, v souladu s pravidly dotačního programu Program
na podporu JSDH 2020 pro dotační titul Dotace na zjištění akceschopnosti JDH obcí
Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020, v předloženém znění.
22. Přijetí dotace ve výši 186.800,- Kč od Olomouckého kraje v dotačním titulu Dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2020.
23. Přijetí dotace ve výši 885.662,- Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu
uznatelných výdajů na akci „Nová střecha objektu KD“ na nákup materiálu, montáž
a demontáž lešení, opravu krovu a bednění v poškozených místech, novou
hromosvodovou soustavu včetně jímacích tyčí a dalších souvisejících prací
dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí dotace, v souladu s pravidly dotačního
programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“ pro dotační
titul 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů.
24. Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/01852/OSR/DSM na částečnou úhradu uznatelných
výdajů na akci „Nová střecha objektu KD“ na nákup materiálu, montáž a demontáž lešení,
opravu krovu a bednění v poškozených místech, novou hromosvodovou soustavu včetně
jímacích tyčí a dalších souvisejících prací dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí
dotace, v souladu s pravidly dotačního programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020“ pro dotační titul 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů,
v předloženém znění.
25. Přijetí dotace ve výši 450.941,- Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu
uznatelných výdajů na akci „Oprava místních komunikací v obci Stará Červená Voda
v rámci POV 2020“ na částečnou úhradu uznatelných výdajů spojených s opravou nového
povrchu u 6 vybraných místních komunikací dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí
dotace, v souladu s pravidly dotačního programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020“ pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce.
26. Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/02049/OSR/DSM na částečnou úhradu uznatelných
výdajů na akci „Oprava místních komunikací v obci Stará Červená Voda v rámci POV
2020“ na částečnou úhradu uznatelných výdajů spojených s opravou nového povrchu
u 6 vybraných místních komunikací dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí dotace,
v souladu s pravidly dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje
2020“ pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, v předloženém
znění.
27. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok
2019 a dosažené skutečnosti v témže roce, v předloženém znění.
28. Převod pozemků p.č. st. 58 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, p.č. 1286 zahrada
o výměře 85 m2, p.č. 2447/17 ostatní plocha o výměře 114 m2 v k.ú. Stará Červená Voda,
za cenu 13.440,- Kč + náklady řízení.
29. Převod pozemku p.č. 1950/3 zahrada o výměře 363 m2 v k.ú. Stará Červená Voda
za cenu 45.966,- Kč vč. DPH +náklady řízení.

30. Převod pozemku p.č. st. 52/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 568 m2
v k.ú. Nová Červená Voda za cenu 66.650,- Kč vč. DPH + náklady řízení.
31. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2434/1 ostatní plocha o výměře 243 m 2
v k.ú. Stará Červená Voda.
32. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 759/4 zahrada o výměře 820 m2
v k.ú. Nová Červená Voda.
33. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1222 zahrada o výměře 737 m 2
v k.ú. Nová Červená Voda.
34. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2444/14 ostatní plocha o výměře 9436 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
35. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2453/3 ostatní plocha o výměře 1428 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
36. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 564/2 zahrada o výměře 497 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
37. Zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. 774/2 zahrada o výměře 1006 m2, p.č. 775/2
zahrada o výměře 164 m2, p.č. 776 zahrada o výměře 45 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.
38. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1517 zahrada o výměře 300 m2 v k.ú. Nová
Červená Voda.
39. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 2158/1 zahrada o výměře 792 m2 v k.ú. Stará
Červená Voda.
40. Pronájem 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, za cenu 313,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální
poplatek za smlouvu dle směrnice č. 01/2013.
41. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 963/2 zahrada o výměře 285 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
42. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2453/7 ostatní plocha o výměře 506 m 2
v k.ú. Stará Červená Voda.
43. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 1227 zahrada o výměře 468 m2, p.č. st. 102
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.
44. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 611/6 trvalý travní porost o výměře 452 m2,
p.č. 653/3 zahrada o výměře 3500 m2 v k.ú. Nová Červená Voda.
45. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 1953/1 trvalý travní porost o výměře 1333 m 2,
p.č. st. 15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 831 m2, p.č. 1953/2 zahrada o výměře
161 m2, p.č. 1957 trvalý travní porost o výměře 2114 m2 , p.č. 1954 ostatní plocha o
výměře 251 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.
46. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 980/4 ostatní plocha o výměře 914 m2,
p.č. 980/7 ostatní plocha o výměře 286 m2, p.č. 980/9 zahrada o výměře 100 m2
v k.ú. Nová Červená Voda.
47. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2445/1 ostatní plocha o výměře 1547 m2
v k.ú. Stará Červená Voda.
48. Zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. 148/5 zahrada o výměře 82 m2, p.č. 150/3 orná
půda o výměře 30 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.
49. Poskytnutí finančního daru obci Šumvald na odstraňování následků po bleskové povodni
v červnu roku 2020 ve výši 10.000,- Kč.
50. Darovací smlouvu s obcí Šumvald na odstraňování následků po bleskové povodni
v červnu roku 2020 ve výši 10.000,- Kč, v předloženém znění.
51. Smlouvu o poskytnutí dotace 2020/03239/OKH/DSM na částečnou úhradu výdajů
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Červená Voda zřízené příjemcem (pouze
na pořízení cisternové automobilové stříkačky) dle čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy o poskytnutí

dotace, v souladu s pravidly dotačního programu Program na podporu JSDH 2020
pro dotační titul Dotace na pořízení, technického zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020, v předloženém znění.

II.

Ruší:

01. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,
na
organizaci
Dětského
dne
v roce
2020
ve
výši
20.000,Kč
(usnesení č. 11./I./21./2020
ze dne 11.03.2020).
02. 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
(usnesení č. 11./I./22./2020 ze dne 11.03.2020)

03. Bere na vědomí:
01. Kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda.
02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.03.2020 – veřejný vodovod, v předloženém
znění.
03. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.04.2020, v předloženém znění.
04. Výroční zprávu o finančním hospodaření k 31.12.2019 Základní školy a Mateřské školy
Stará Červená Voda, příspěvková organizace, v předloženém znění.
05. Organizační zabezpečení 13. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda
– 09.09.2020 od 18.00 hodin.
Ve Staré Červené Vodě dne 10.06.2020

………………………..
místostarosta obce v.r.

………………………….
starosta obce v.r.

