
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 04.11.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 16. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 16. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, 

příspěvkové organizace,  za školní rok 2019/2020, v předloženém znění. 

06. Výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2020/2021 na 23 žáků k 01.09.2020, 

dle předložené žádosti. 

07. Rozpočtové opatření obce č. 05/2020, v předloženém znění.  

08. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 17.783,- Kč, 

v předloženém znění. 

09. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 3.602,- Kč, v předloženém 

znění. 

10. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 68.009,- Kč, v předloženém 

znění. 

11. Vyřazení SMV a souboru movitých věcí ve výši 343.011,30 Kč, v předloženém znění. 

12. Pana Jana Macečka jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při 

zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Červená Voda v uplynulém 

období v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

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

zařízení - aktualizace, v předloženém znění – s výhradou. Výhrada k cestám DC 32            

a DC 45, kde požadujeme změnu povrchu z travnatého na povrch asfaltový. 

14. Převod poskytnutého peněžitého daru Kulturnímu spolku při ZUŠ Karla Ditterse Vidnava, 

ve výši 2.000,- Kč  na účet obce z důvodu nekonání 27. ročníku soutěže mladých umělců 

„Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ v roce 2020. 

15. Převod pozemku p.č. 606/18 zahrada o výměře 764 m2 v k.ú. Nová Červená Voda           

dle GP č. 252-126/2020 za cenu 105.310,- Kč  dle znaleckého posudku                               

č. 2874-55/2020 ze dne 22.09.2020  + náklady řízení. 

16. Převod pozemku p.č. st. 101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, p.č. 1146 

zahrada o výměře 205 m2 v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 24.010.- Kč dle znaleckého 

posudku č. 2869-50/2020 ze dne 20.08.2020 + náklady řízení. 

17. Převod pozemku p.č. 686/4 ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 307 m2           

v k.ú. Stará Červená Voda dle GP č. 384-132/2020 za cenu 17.580,- Kč                            

dle znaleckého posudku č. 2873-54/2020 ze dne 22.09.2020 + náklady řízení. 



18. Převod pozemku p.č. 2444/65 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 127 m2 v k.ú. 

Stará Červená Voda dle GP č. 383-115/2020 za cenu 3.885,- Kč                                        

dle znaleckého posudku č. 2871-52/2020 ze dne 20.08.2020 + náklady řízení. 

19. Převod pozemku p.č. 2453/16 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 266 m2          

dle GP č. 382-116/2020 za cenu 29.139,- Kč dle znaleckého posudku                                  

č. 2870-51/2020 ze dne 20.08.2020  + náklady řízení. 

20. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 50/2 zast.plocha a nádvoří  o výměře            

252 m2, p.č. 51 zast.plocha a nádvoří o výměře 141 m2, p.č. 883/1 ostatní plocha o výměře 

596 m2, p.č. 1377 zahrada o výměře 276 m2, p.č. 1379 trvalý travní porost o výměře     

3173 m2, st. 48/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 292 m2, p.č. st. 48/2 zast.plocha              

a nádvoří o výměře 77 m2, p.č. st. 50/3 zast.plocha a nádvoří o výměře 159 m2, p.č. 1378 

zahrada o výměře 320 m2, p.č. 1381 trv. travní porost o výměře 596 m2, p.č. 1495/1        

trvalý travní porost o výměře 222 m2, p.č. 1496 zahrada o výměře 765 m2, p.č. 2448 

ostatní plocha o výměře 175 m2, p.č. 1380 zahrada o výměře 909 m2, p.č. 2447/9 ostatní 

plocha   o výměře 386 m2,  p.č. 339 zahrada  o výměře 558 m2,  p.č. 472 zahrada o výměře 

696 m2, p.č. 2444/17-část (cca 1000 m2) ostatní plocha o výměře 1401 m2, p.č. st. 18/1 

zastavěná plocha a nádvoří 118 m2, p.č. 1950/1 zahrada o výměře 950 m2 , p.č. 17/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2,  p.č. 691/1 trv. travní porost o výměře      

2340 m2, p.č. 691/4 trv. travní porost o výměře 216 m2, p.č. 692/4 lesní pozemek o výměře       

61 m2, p.č. 771/4 orná půda o výměře 150 m2, p.č. 349/1 zahrada o výměře 1071 m2,      

p.č. 1880/1 zahrada o výměře 964 m2, p.č. st. 131 zast.plocha a nádvoří o výměře 236 m2, 

p.č. st. 132 zast. plocha a nádvoří o výměře 504 m2, p.č. 621 zahrada o výměře 1371 m2, 

p.č. 622/2 zahrada o výměře 490 m2, p.č. 2444/46 zahrada o výměře 60 m2,                     

p.č. 2445/1-část ( cca 120 m2) ostatní plocha o výměře 1547 m2, p.č. 1087/2 ostatní plocha 

o výměře 507 m2, p.č. 1087/4 zahrada o výměře 99 m2, p.č. 2445/23 ostatní plocha             

o výměře 25 m2, p.č. 264/1 orná půda o výměře 91 m2, p.č. 264/4 orná půda o výměře       

624 m2, p.č. 563/1 trv. travní porost o výměře 4007 m2, p.č. 563/2 ostatní plocha o výměře 

940 m2, p.č. 571 trv. travní porost  o výměře 4199 m2, p.č. 974- část (cca 613 m2) zahrada 

o výměře 838 m2, p.č. 976/4 – část (cca 438 m2) trv. travní porost o výměře 1221 m2,       

p.č. 54/2 zahrada o výměře 124 m2, p.č. st. 177 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 

m2, p.č. 52/3 orná půda o výměře 270 m2, p.č. 622/1 zahrada o výměře 476 m2, p.č. 140/2 

zahrada o výměře 1008 m2, p.č. 141/4 trv. travní porost  o výměře 286 m2, p.č. 963/2 

zahrada o výměře 285 m2, p.č. st. 76 zast. plocha  a nádvoří o výměře 405 m2, p.č. 1209 

zahrada o výměře 406 m2, p.č. 1213 zahrada o výměře 464 m2 , p.č. 627/1 orná půda          

o výměře 912 m2, p.č. 627/2 orná půda o výměře 651 m2 , p.č. 2453/7 ostatní plocha          

o výměře 506 m2 v k.ú. Stará Červená Voda.  

21. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. st. 106 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

90 m2, p.č. st. 75 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2, p.č. 838 zahrada  o výměře 

756 m2, p.č. 14/2 zahrada o výměře 1003 m2, p.č. 1061/2-část (cca 500 m2) orná půda        

o výměře 1005 m2, p.č. 978/2-část (cca 135 m2) zahrada o výměře 630 m2, p.č. 979 

zahrada o výměře 378 m2, p.č. 980/4-část (cca 100 m2) ostatní plocha o výměře 114 m2, 

p.č. 980/7 ostatní plocha o výměře 286 m2, p.č. 980/9 zahrada o výměře 100 m2 , p.č. st. 70 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2, p.č. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří             

o výměře 92 m2, p.č. 1061/2 orná půda o výměře 1005 m2, p.č. 1061/3 orná půda o výměře 

1642 m2, p.č. 1063/1 zahrada o výměře 938 m2, p.č. 1063/2 trv.travní porost o výměře 

1383 m2, p.č. 1776/2 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 846/1 – část (cca 885 m2)         

trv. travní porost o výměře 1485 m2, p.č. 1596/2 zahrada o výměře 601 m2, p.č. 17/1 

zahrada o výměře 695 m2, p.č. 18 orná půda o výměře 2149 m2, p.č. 1227 zahrada              

o výměře 468 m2, p.č. st. 102 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, p.č. 611/6 orná 



půda o výměře 452 m2, p.č. 653/3 zahrada o výměře 3500 m2, p.č. 645 trv. travní porost      

o výměře 3971 m2, p.č. 1590/9 orná půda o výměře 5718 m2 v k.ú. Nová Červená Voda. 

22. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. ZE PK 582-část vodní plocha o výměře 2400 

m2 v k.ú. Stará Červená Voda. 

23. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 1628/2 ostatní plocha o výměře 362 m2,         

p.č. 1628/3 ostatní plocha o výměře 219 m2, p.č. 1628/4 ostatní plocha o výměře 62 m2,      

p.č. 1628/7 zahrada o výměře 148 m2 v k.ú. Stará Červená Voda. 

24. Zveřejnění záměru zemědělského pachtu -  p.č. 1366/7 orná půda o výměře 9,0251 ha     

v k.ú. Stará Červená Voda.  

25. Zveřejnění záměru zemědělského pachtu: st. 200 zastavěná plocha o výměře 41 m2,          

st. 190/3 zastavěná plocha o výměře 45 m2 , st. 178/3 zastavěná plocha o výměře 55 m2 , 

st. 198/4 zastavěná plocha o výměře 53 m2 , p.č. 10/2 trvalý travní porost o výměře         

444 m2, p.č. 49 trvalý travní porost o výměře 327 m2 , p.č. 53/48 orná půda o výměře       

309 m2 , p.č. 92/14 orná půda o výměře 4231 m2 , p.č. 92/15 orná půda o výměře 593 m2 ,             

p.č. 92/19 orná půda o výměře 2799 m2 , p.č. 92/26 orná půda o výměře 1969 m2 ,          

p.č. 92/29 orná půda o výměře 1575 m2 , p.č. 128 orná půda o výměře 10340 m2 , p.č. 129 

orná půda o výměře 126 m2 , p.č. 131 orná půda o výměře 185 m2 , p.č. 134 ostatní plocha 

o výměře 711 m2 , p.č. 136/2 ostatní plocha o výměře 571 m2 , p.č. 205 – část  les              

o výměře 157 m2 , p.č. 216/1 ostatní plocha o výměře 1071 m2 , p.č. 241 orná půda             

o výměře 4963 m2 , p.č. 244 orná půda o výměře 953 m2 , p.č. 245 ostatní plocha o výměře 

86 m2 , p.č. 246 orná půda  o výměře 126 m2 , p.č. 247 ostatní plocha o výměře 90 m2 ,      

p.č. 249/2 orná půda o výměře 1994 m2  , p.č. 253 trvalý travní porost o výměře 1997 m2, 

p.č. 301/3 orná půda o výměře 333 m2 , p.č. 391/25 orná půda o výměře 4030 m2,           

p.č. 391/27 orná půda o výměře 641 m2, p.č. 391/28 orná půda o výměře 1171 m2,          

p.č. 391/36 orná půda o výměře 144 m2, p.č. 424/5 trvalý travní porost o výměře 94 m2, 

p.č. 424/8 trvalý travní porost o výměře 1176 m2, p.č. 507 trvalý travní porost o výměře 

953 m2, p.č. 529 orná půda o výměře 169 m2, p.č. 539 orná půda o výměře     643 m2,     

p.č. 549/7 ostatní plocha o výměře 250 m2, p.č. 549/9 orná půda o výměře 19030 m2,        

p.č. 549/10 orná půda o výměře 322 m2, p.č. 549/11 orná půda o výměře 155 m2,            

p.č. 549/13 orná půda o výměře 255 m2, p.č. 549/15 orná půda o výměře 82 m2, p.č. 

549/17 orná půda  o výměře 16638 m2, p.č. 549/18 - část ostatní plocha o výměře 1169 

m2, p.č. 577/1 orná půda o výměře 33721 m2, p.č. 583 orná půda o výměře 285 m2,        

p.č. 585 orná půda o výměře 1061 m2, p.č. 586 orná půda o výměře 342 m2, p.č. 606/9 

orná půda o výměře 1452 m2, p.č. 606/11 orná půda o výměře 4430 m2, p.č. 737/7 trvalý 

travní porost o výměře 180 m2, p.č. 897/4 trvalý travní porost o výměře 439 m2, p.č. 897/5 

trvalý travní porost o výměře 159 m2, p.č. 948/2 trvalý travní porost o výměře 408 m2,   

p.č. 953/3 trvalý travní porost o výměře 264 m2, p.č. 1053/4 trvalý travní porost o výměře 

655 m2, p.č. 1057/2 ostatní plocha o výměře 17 m2, p.č. 1081/6 ostatní plocha o výměře       

44 m2, p.č. 1214/10 trvalý travní porost o výměře 511 m2, p.č. 1217/16 orná půda               

o výměře 752 m2 , p.č. 1241/5 ostatní plocha o výměře 934 m2, p.č. 1263/4 orná půda        

o výměře 579 m2, p.č. 1265 orná půda o výměře 421 m2, p.č. 1294/18 trvalý travní porost 

o výměře 5636 m2, p.č. 1294/23 trvalý travní porost o výměře 1780 m2, p.č. 1294/24 

trvalý travní porost o výměře 985 m2, p.č. 1294/25 trvalý travní porost o výměře 4494 m2, 

p.č. 1320/3 – část trvalý travní porost o výměře 598 m2, p.č. 1320/4 trvalý travní porost    

o výměře 3751 m2, p.č. 1330/13 orná půda o výměře 1091 m2, p.č. 1330/25 orná půda        

o výměře 2597 m2, p.č. 1330/32 orná půda o výměře 169 m2, p.č. 1330/33 orná půda         

o výměře 33 m2, p.č. 1330/34 orná půda o výměře 1320 m2, p.č. 1330/35 orná půda           

o výměře 734 m2, p.č. 1330/36 orná půda o výměře 2019 m2, p.č. 1330/45 orná půda         

o výměře 22825 m2,  p.č. 1330/46 orná půda o výměře 4914 m2, p.č. 1330/47 orná půda     

o výměře 1039 m2,  p.č. 1330/49 orná půda o výměře 207 m2, p.č. 1330/50 orná půda        



o výměře 14 m2, p.č. 1330/51 orná půda o výměře 14369 m2, p.č. 1330/59 ostatní plocha     

o výměře 81 m2, p.č. 1330/64 ostatní plocha o výměře 1059 m2, p.č. 1383 orná půda         

o výměře 288 m2, p.č. 1557/8 orná půda o výměře 326 m2, p.č. 1557/12 orná půda             

o výměře 76 m2, p.č. 1557/13 orná půda o výměře 555 m2, p.č. 1557/14 orná půda             

o výměře 114 m2, p.č. 1563/2 orná půda o výměře 876 m2, p.č. 1567/1 orná půda o výměře 

9730 m2, p.č. 1568 orná půda o výměře 1189 m2, p.č. 1569/1 orná půda o výměře 198 m2, 

p.č. 1569/4 orná půda o výměře 44 m2, p.č. 1583 orná půda o výměře 342 m2, p.č. 1588 

orná půda o výměře 4169 m2, p.č. 1590/4 orná půda o výměře 227 m2, p.č. 1590/10 orná 

půda o výměře 13687 m2, p.č. 1590/11 orná půda o výměře 985 m2, p.č. 1590/12 orná 

půda o výměře 1012 m2, p.č. 1590/14 orná půda o výměře 243 m2,  p.č. 1590/15 orná půda 

o výměře 252 m2, p.č. 1590/28 orná půda o výměře 423 m2, p.č. 1590/31 orná půda           

o výměře 360 m2, p.č. 1591 orná půda o výměře 518 m2   , p.č. 1592 orná půda                         

o výměře 378 m2, p.č. 1593 orná půda o výměře 2157 m2 , p.č. 1606/1 orná půda o výměře       

863 m2, p.č. 1609/1 ostatní plocha o výměře 1278 m2, p.č. 1653/4 trvalý travní porost       

o výměře 601 m2, p.č. 1706 orná půda o výměře 227 m2, p.č. 1712/1 ostatní plocha           

o výměře 231 m2,  p.č. 1713 orná půda o výměře 207 m2, p.č. 1743 trvalý travní porost       

o výměře 785 m2, p.č. 1754 trvalý travní porost o výměře 245 m2, p.č. 1756 trvalý travní 

porost o výměře 306 m2, p.č. 1757 trvalý travní porost o výměře 186 m2, p.č. 1758 trvalý 

travní porost o výměře 360 m2, p.č. 1759 trvalý travní porost o výměře 414 m2, p.č. 1771/3 

trvalý travní porost o výměře 237 m2, p.č. 1771/4 ostatní plocha o výměře 150 m2,         

p.č. 1772/1 ostatní plocha o výměře 1885 m2,  p.č. 1772/2 ostatní plocha o výměře 36 m2, 

p.č. 1777/4 ostatní plocha o výměře 53 m2, p.č. 1777/14 ostatní plocha o výměře 42 m2, 

p.č. 1777/15 ostatní plocha o výměře 154 m2, p.č. 1777/16 ostatní plocha o výměře 5 m2, 

p.č. 1777/17 ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 1777/19 ostatní plocha o výměře 17 m2, 

p.č. 1777/20 ostatní plocha o výměře 158 m2, p.č. 1778/1 ostatní plocha o výměře 755 m2, 

p.č. 1778/2 ostatní plocha o výměře 143 m2, p.č. 1779 ostatní plocha o výměře 72 m2,   

p.č. 1780/2 ostatní plocha o výměře 324 m2,  p.č. 1794/2 orná půda o výměře 578 m2,   

p.č. 1796/1 ostatní plocha o výměře 1441 m2, p.č. 1823/1 – část  ostatní plocha o výměře 

37 m2, p.č. 1833 orná půda o výměře 72 m2,  p.č. 1841/1 - část ostatní plocha o výměře    

46 m2, p.č. 1845/1 ostatní plocha o výměře 300 m2, p.č. 1856 orná půda o výměře 436 m2 

v k.ú. Nová Červená Voda, p.č. 1225 (ZE PK 1225 d2) orná půda o výměře 189 m2,       

p.č. 1223/2 trvalý travní porost o výměře 4549 m2, p.č. 2380/1 ostatní plocha o výměře 

211 m2, p.č. 1228/7 orná půda o výměře 465 m2, p.č. 1228/8 orná půda o výměře 477 m2  

v k.ú. Stará Červená Voda.  

26. Zveřejnění záměru zemědělského pachtu -  p.č. 26/1 orná půda o výměře 4348 m2, p.č. 

26/12  orná půda o výměře  249 m2, p.č. 72/22 orná půda o výměře 761 m2, p.č. 72/29 

orná půda o výměře 3902 m2, p.č. 72/39 orná půda o výměře 7339 m2, p.č. 72/48 orná 

půda o výměře 79 m2, p.č. 87/8 trv. travní porost o výměře 1831 m2, p.č. 107 orná půda o 

výměře 2230 m2, p.č. 145/22 orná půda o výměře 2884 m2, p.č. 235 orná půda o výměře 

3870 m2, p.č. 236 orná půda o výměře 1169 m2, p.č. 237 orná půda o výměře 6186 m2, p.č. 

238 orná půda o výměře 234 m2, p.č. 239/1 orná půda o výměře 924 m2, p.č. 239/2 orná 

půda o výměře 1378 m2, p.č. 240 orná půda o výměře 2338 m2, p.č. 241   orná půda o 

výměře 450 m2, p.č. 243 orná půda o výměře 1993 m2, p.č. 244   orná půda o výměře 281 

m2,   p.č. 250 orná půda o výměře 4564 m2, p.č. 253 orná půda o výměře 1230 m2, p.č. 254  

orná půda o výměře  442 m2, p.č. 257 orná půda o výměře 2345 m2, p.č. 275/1 trvalý 

travní porost o výměře 452 m2, p.č. 305/11 orná půda o výměře 337 m2, p.č. 305/36 orná 

půda o výměře 7727 m2, p.č. 305/42 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 305/52 orná půda        

o výměře 3499 m2, p.č. 305/55 orná půda o výměře 3464 m2, p.č. 316/1 orná půda             

o výměře 8 m2,  p.č. 316/5 orná půda o výměře 1923 m2, p.č. 316/6 orná půda o výměře 

232 m2, p.č. 316/7 orná půda o výměře 13 m2, p.č. 425/12 orná půda o výměře 538 m2, 



p.č. 425/14 orná půda o výměře 683 m2, p.č. 425/17 orná půda o výměře 533 m2,           

p.č. 425/18 orná půda o výměře 1880 m2, p.č. 425/19 orná půda o výměře 333 m2,         

p.č. 425/20 orná půda o výměře 7728 m2, p.č. 425/21 orná půda o výměře 33 m2,           

p.č. 425/23 orná půda o výměře 169 m2, p.č. 425/24 orná půda o výměře 790 m2,           

p.č. 425/26 orná půda o výměře 818 m2, p.č. 425/28 orná půda o výměře 1535 m2,            

p.č. 425/29 orná půda o výměře 1082 m2, p.č. 444 orná půda o výměře 3622 m2, p.č. 445 

orná půda o výměře 252 m2, p.č. 446 orná půda o výměře 31877 m2, p.č. 464/2 trv. travní 

porost o výměře 271 m2, p.č. 464/4 trv. travní porost o výměře 95 m2, p.č. 464/6 trv. travní 

porost o výměře 284 m2, p.č. 464/7 trv. travní porost o výměře 1696 m2, p.č. 464/8         

trv. travní porost o výměře 5416 m2, p.č. 464/9 trv. travní porost o výměře 292 m2,        

p.č. 464/10 trv. travní porost o výměře 1000 m2, p.č. 464/12 trv. travní porost o výměře 

356 m2, p.č. 528 orná půda o výměře 1210 m2, p.č. 555/2 trv. travní porost o výměře 757 

m2, p.č. 610/2 trv. travní porost o výměře 1331 m2, p.č. 631/1 orná půda o výměře 5874 

m2, p.č. 639/3 orná půda o výměře 30 m2, p.č. 639/5 orná půda o výměře 83 m2,            

p.č. 639/10 orná půda o výměře 1600 m2, p.č. 639/11 orná půda o výměře 1226 m2,       

p.č. 639/12 orná půda o výměře 52821 m2, p.č. 651/1 orná půda o výměře 7848 m2,       

p.č. 651/3 trv. travní porost o výměře 106 m2, p.č. 651/4 orná půda o výměře 69 m2,       

p.č. 651/5 orná půda o výměře 225 m2, p.č. 653/1 orná půda o výměře 2254 m2, p.č. 653/3 

orná půda o výměře 209 m2, p.č. 659 orná půda o výměře 2230 m2, p.č. 665 orná půda      

o výměře 452 m2, p.č. 667/5 orná půda o výměře 19698 m2, p.č. 667/6 orná půda o výměře 

854 m2, p.č. 668/2 orná půda o výměře 175 m2, p.č. 718/10 orná půda o výměře 27492 

m2, p.č. 718/12 orná půda o výměře 1222 m2, p.č. 734 orná půda o výměře 9819 m2,      

p.č. 736/1 orná půda o výměře 8995 m2, p.č. 736/3 orná půda o výměře 2298 m2,           

p.č. 855/6 trv. travní porost o výměře 3531 m2, p.č. 855/8 trv. travní porost o výměře  214 

m2, p.č. 1045 orná půda o výměře 7737 m2, p.č. 1046 orná půda o výměře 158 m2,         

p.č. 1050 orná půda o výměře 11470 m2, p.č. 1055/7 orná půda o výměře 505 m2,           

p.č. 1055/15 orná půda o výměře 3731 m2, p.č. 1055/20 orná půda o výměře 6051 m2,      

p.č. 1055/21 orná půda o výměře 287 m2, p.č. 1055/22 orná půda o výměře 2675 m2,      

p.č. 1055/31 orná půda o výměře 613 m2, p.č. 1055/37 orná půda o výměře 4433 m2,     

p.č. 1055/39 orná půda o výměře 3079 m2, p.č. 1073/3 trv. travní porost o výměře 302 m2, 

p.č. 1102/8 orná půda o výměře 227 m2, p.č. 1102/13 orná půda o výměře 5829 m2,      p.č. 

1102/20 orná půda o výměře 3628 m2, p.č. 1102/21 orná půda o výměře 17192 m2, p.č.  

1102/22 orná půda o výměře 1845 m2, p.č. 1102/24 orná půda o výměře 3135 m2, p.č. 

1102/29 orná půda o výměře 230 m2, p.č.  1102/32 orná půda o výměře 426 m2, p.č. 1112 

orná půda o výměře 6176 m2, p.č. 1113/1 orná půda o výměře 14 m2, p.č. 1113/2 orná 

půda o výměře 71 m2, p.č. 1115 orná půda o výměře 21382 m2, p.č. 1123 orná půda o 

výměře 920 m2, p.č 1124/2 orná půda o výměře 49 m2, p.č. 1126 orná půda o výměře 657 

m2, p.č. 1178/6 trv. travní porost o výměře 1343 m2, p.č. 1178/7 trv. travní porost o 

výměře 15140 m2, p.č. 1178/8 trv. travní porost o výměře 992 m2, p.č. 1178/11 trv. travní 

porost  o výměře 350 m2, p.č. 1247/1 orná půda o výměře 323 m2, p.č. 1247/2 orná půda o 

výměře 115 m2, p.č. 1247/3 orná půda o výměře 51 m2, p.č. 1250/1 orná půda o výměře 

3589 m2, p.č. 1250/4 orná půda o výměře 147 m2, p.č. 1250/6 orná půda o výměře 50 m2, 

p.č. 1250/8 orná půda o výměře 25 m2, p.č. 1250/10 orná půda o výměře 1288 m2, p.č. 

1250/13 orná půda o výměře 750 m2, p.č. 1250/15 orná půda o výměře  1200 m2, p.č. 1253 

orná půda o výměře 2787 m2, p.č. 1254 orná půda o výměře 3003 m2, p.č. 1366/19 orná 

půda o výměře 1670 m2, p.č. 1366/20 orná půda o výměře 860 m2, p.č. 1366/28 orná půda 

o výměře 1025 m2, p.č. 1366/30 orná půda o výměře 3492 m2, p.č. 1366/32 orná půda o 

výměře 282 m2, p.č. 1366/33 orná půda o výměře 275 m2, p.č. 1531/24 orná půda o 

výměře 3035 m2, p.č. 1783/4 trv. travní porost o výměře 47489 m2, p.č. 1805/4 orná půda 

o výměře 209 m2, p.č. 1928/6 trv. travní porost o výměře 13916 m2, p.č. 1928/7 trv. travní 



porost o výměře 13246 m2, p.č. 1928/13 trv. travní porost o výměře 3873 m2, p.č. 1928/14 

trv. travní porost 2982 m2, p.č. 1928/15 trv. travní porost o výměře 1322 m2, p.č. 1941/2 

orná půda o výměře 6321 m2, p.č. 2154/10 orná půda o výměře 1280 m2, p.č. 2154/11 orná 

půda o výměře 1060 m2, p.č. 2154/12 orná půda o výměře 138 m2, p.č. 2218/8 orná půda o 

výměře 660 m2, p.č. 2296/4 trv. travní porost o výměře 111 m2, p.č. 2315/1 orná půda o 

výměře 213 m2, p.č. 2315/3 orná půda o výměře 1635 m2, p.č. 2358/3 orná půda o výměře 

345 m2, p.č. 2362/2 orná půda o výměře 683 m2, p.č. 2378 orná půda o výměře 565 m2, 

p.č. 2382 orná půda o výměře 593 m2, p.č. 2433 orná půda o výměře 611 m2, p.č. 428 orná 

půda o výměře 337 m2, celkem 524 059 m2  vše v k.ú. Stará Červená Voda.  

 

 

II. Ruší: 

 

01. 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. 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.09.2020, v předloženém znění. 

03. Ustanovení inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce 

k 31.12.2020. 

04. Organizační zabezpečení 17. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  09.12.2020 od 18.00 hodin. 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 04.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

místostarosta obce                                                                         starosta obce 


