
Výpis  z U S N E S E N Í  

 

 

z 09. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 13.11.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 09. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 09. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

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

v předloženém znění. 

06. Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Červená Voda č. 01/2019, o místním poplatku       

ze psů, v předloženém znění. 

07. Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Červená Voda č. 02/2019, o místním poplatku 

z pobytu, v předloženém znění. 

08. Směrnici č. 1/2019 k zadávání zakázek malého rozsahu, v předloženém znění. 

09. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Červená Voda, etapa 3.2.1 Plán společných 

zařízení, v předloženém znění. 

10. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stará Červená Voda, etapa 3.2.1  Plán společných 

zařízení, v předloženém znění – s výhradou. Výhrada proti umístění cesty VC23, která     

je navržena po hranici intravilánu (Důvody k výhradě: 1. Trasování cesty rozdělí pozemky 

jednoho vlastníka. 2. Navržené texaské brány budou v majetku obce. Obec bude nést 

náklady na jejich údržbu, případně následky za škody vzniklé jejich používáním. 3. Trasa 

cesty vede nevhodným terénem (zatáčka u rybníčku), kde je vlhké podloží. 4. Mezi cestou         

a intravilánem obce by vzniklo místo se ztíženou údržbou. 5. Cesta bude v majetku obce    

a navržené texaské brány by ztížily její bezproblémové užívání v rámci sportovních aktivit 

(cyklistika, in-line brusle, apod.) i chodci.) Návrh umístit cestu VC23 na hranici mezi nově 

sloučenými pozemky. 

 

II. Neschvaluje: 

 

01. Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Červená Voda č. 03/2019, o místním poplatku          

ze vstupného, v předloženém znění. 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 08. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 10. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  12.12.2019 od 18.00 hodin. 

 



 

IV. Ukládá starostovi obce: 

 

01. Zahájit výběrové řízení na pořízení hasičského vozidla dle nově schválené směrnice             

č. 1/2019 k zadávání zakázek malého rozsahu. 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 13.11.2019 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

          

        starosta obce                                                                       místostarosta obce 


