
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 09.12.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 17. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 17. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Pravidla rozpočtového provizoria obce na 2020. 

06. Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Červená Voda na rok 2022 a 2023, 

v předloženém znění. 

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

08. Strategii rozvoje obce Stará Červená Voda pro léta 2021 – 2027, v předloženém znění. 

09. Podání žádosti z dotačního programu Olomouckého kraje - POV Olomouckého kraje 

2021, dotační titul „ Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Oprava 

místních komunikací v obci Stará Červená Voda“. 

10. Podání žádosti z dotačního programu Olomouckého kraje - POV Olomouckého kraje 

2021, dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Nová 

střecha objektu ZŠ“. 

11. Převod pozemků p.č. 1233/1 zahrada o výměře 961 m2, p.č. 1233/3 zahrada o výměře    

161 m2 v k.ú. Nová Červená Voda, , za cenu 163.440,- Kč dle znaleckého posudku                          

č. 2879 – 60/2020 ze dne 19.10.2020 + DPH + náklady řízení. 

12. Převod pozemku p.č. 1230 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 

3.300,- Kč dle znaleckého posudku č. 2880-61/2020 ze dne 19.10.2020 + náklady řízení. 

13. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 114/1 orná půda o výměře 1393 m2             

v k.ú. Nová Červená Voda. 

14. Pronájem pozemků p.č. st. 50/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, p.č. st. 51 

zastavěná 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,      

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

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

p.č. 1378 zahrada o výměře 320 m2, p.č. 1381 trvalý 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 v k.ú. Stará Červená Voda,                           

za cenu 3.336,- Kč/rok po dobu pěti let. 

15. Pronájem pozemku p.č. 339 zahrada o výměře 558 m2 v k.ú. Stará Červená Voda,             

za cenu 223,- Kč/rok po dobu pěti let.  

16. Pronájem pozemku p.č. st. 106 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú.  Nová 

Červená Voda, za cenu 36,- Kč/rok po dobu pěti let.  



17. Pronájem pozemků p.č. pozemků  p.č. st. 75 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2 , 

p.č. 838 zahrada o výměře 756 m2 v k.ú.  Nová Červená Voda, za cenu 346,- Kč/rok      

pod dobu pěti let. 

18. Pronájem pozemku p.č. 14/2 zahrada o výměře 1003 m2  v k.ú.  Nová Červená Voda,       

za cenu 401,- Kč/rok po dobu pěti let. 

19. Pronájem pozemků p.č. 1950/1 zahrada o výměře 950 m2, p.č. st. 18/1 zastavěná plocha     

a nádvoří o výměře 118 m2 v k.ú. Stará Červená Voda,  za cenu 427,- Kč/rok                   

po dobu pěti let. 

20. Pronájem pozemku p.č. 1061/2-část orná půda o výměře      500  m2   v k.ú.  Nová 

Červená Voda, za cenu 200,- Kč/rok po dobu pěti let. 

21. Pronájem pozemků p. č. 980/4- část ostatní plocha o výměře 100 m2,  p. č. 980/7 ostatní 

plocha o výměře 286 m2, p. č. 980/9 zahrada o výměře 100 m2,  p.č. 978/2-část  zahrada    

o výměře 125 m2, p.č. 979 zahrada o výměře 378 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,                  

za cenu 396,- Kč/rok po dobu pěti let. 

22. Pronájem pozemku p.č. st. 17/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  263 m2   v k.ú. Stará 

Červená Voda,  za cenu 105,- Kč/rok po dobu pěti let. 

23. Pronájem pozemků p.č. 691/1 trvalý travní porost o výměře 2340 m2 ,  p.č. 691/4 trvalý 

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  v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 1.107,- Kč/rok 

po dobu pěti let. 

24. Pronájem pozemků p.č. 349/1 zahrada o výměře 1071 m2  v k.ú.  Stará Červená Voda,         

za cenu 428,- Kč/rok po dobu pěti let. 

25. Pronájem pozemku p.č. 1880/1 zahrada o výměře 964 m2  v k.ú.  Stará Červená Voda,      

za cenu  386,- Kč/rok po dobu pěti let. 

26. Pronájem pozemků p.č. st. 131 zastavěná plocha a nádvoří výměře 236 m2 , p.č. st. 132 

zastavěná 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                                 

v k.ú.  Stará Červená Voda, za cenu 1.064,- Kč/rok po dobu pěti let. 

27. Pronájem pozemku p.č. st. 70 zahrada o výměře 138 m v k.ú. Nová červená Voda, za cenu 

55,- Kč/rok po dobu pěti let.  

28. Pronájem pozemků p.č. st. 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 trvalý travní porost o výměře 1383 m2,             

p.č. 1776/2 ostatní plocha o výměře 49 m2  v k.ú.  Nová Červená Voda,  za cenu       

2.024,- Kč/rok po dobu pěti let. 

29. Pronájem pozemků 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 v k.ú. Stará Červená Voda,  

za cenu  252,-Kč/rok po dobu pěti let. 

30. Pronájem pozemků p.č. 563/1 trvalý travní porost o výměře 4007 m2 , p.č. 563/2 ostatní 

plocha o výměře 940 m2 , p.č. 571 trvalý travní porost o výměře 4199 m2 v k.ú. Stará 

Červená Voda, za cenu 3.658,- Kč/rok po dobu pěti let. 

31. Pronájem pozemků p.č. p.č. 974 – část zahrada o výměře 613 m2 , p.č. 976/4 – část trvalý 

travní porost o výměře 438 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 420,- Kč/rok po dobu 

pěti let. 

32. Pronájem pozemku p.č. 846/1 trvalý travní porost o výměře 885 m2                                       

v k.ú.  Nová Červená Voda, za cenu 354,- Kč/rok po dobu pěti let.  

33. Pronájem pozemků p.č. 54/2 zahrada o výměře 124 m2  , p.č. st. 177 zastavěná plocha          

a nádvoří o výměře 181 m2 v k.ú.  Stará Červená Voda, za cenu 122,- Kč/rok po dobu pěti 

let. 



34. Pronájem pozemku  p.č. 1596/2 zahrada o výměře 601 m2  v k.ú.  Nová Červená Voda,       

za cenu 240,- Kč/rok po dobu pěti let. 

35. Pronájem pozemku p.č. 52/3 orná půda o výměře 270 m2   v k.ú.  Stará Červená Voda,      

za cenu    108,- Kč/rok po dobu pěti let. 

36. Pronájem pozemků p.č. 17/1 zahrada o výměře 695 m2  , p.č 18 orná půda  o výměře 2149 

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

za cenu 3.425,- Kč/rok  po dobu pěti let.  

37. Pronájem pozemku p.č. 622/1 zahrada o výměře 476 m2   v k.ú.  Stará Červená Voda,       

za cenu  190,- Kč/rok po dobu pěti let. 

38. Pronájem pozemků p.č. 140/2 zahrada o výměře 1008 m2 , p.č. 141/4 trvalý travní porost    

o výměře 286 m2 v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 518,- Kč/rok po dobu pěti let.  

39. 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 625,- Kč/rok po dobu pěti let. 

40. Pronájem pozemků p.č. 611/6 trvalý travní porost o výměře 452 m2, p.č. 653/3 zahrada       

o výměře 3500 m2, p.č. 645 trvalý travní porost o výměře 3971 m2 v k.ú. Nová Červená 

Voda, za cenu 3.169,- Kč/rok po dobu pěti let.  

41. Pronájem pozemku p.č. 2453/7 ostatní plocha o výměře 506 m2 v k.ú. Stará Červená 

Voda, za cenu 202,- Kč/rok po dobu pěti let.  

42. Pronájem pozemku p.č. 963/2  zahrada o výměře 285 m2  v k.ú.  Stará Červená Voda,       

za cenu 114,- Kč/rok po dobu pěti let.  

43. Pronájem pozemku p.č. 1227  zahrada o výměře 468 m2, parc. č. st. 102 zbořeniště               

o výměře 109 m2  v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu 231,- Kč/rok po dobu pěti let.  

44. Pronájem pozemku p.č. 2445/1 –část  ostatní plocha o výměře 120 m2  v k.ú. Stará 

Červená Voda, za cenu 48,- Kč/rok po dobu pěti let.  

45. Pronájem 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,  za cenu 316,- Kč/rok po dobu pěti let.  

46. Pronájem pozemku p.č. ZE PK 582-část (odk. KN 592/1) vodní plocha o výměře 2400 m2 

v k.ú. Stará Červená Voda, Myslivecký spolek Stará Červená Voda,                                   

za cenu 960,- Kč/rok po dobu pěti let.  

47. Dodatek č. 01/2021 ke Smlouvě o pachtu zemědělské pozemku č. 01/2017                         

ze dne 13.01.2017, Agro A.R.W., s.r.o., předmět pachtu    o celkové výměře 524 059 m2 , 

výše pachtovného 209.624,- Kč/rok,  v předloženém znění.  

48. Smlouvu o pachtu zemědělského pozemku č. 01/2021, Rybár Karel, předmět pachtu          

o celkové výměře 256 174 m2 , výše pachtovného 102.470,- Kč/rok po dobu 6 let,  

v předloženém znění. 

49. Smlouvu o pachtu zemědělského pozemku č. 02/2021, Reinold Manfred, předmět pachtu    

o celkové výměře 90 251 m2 , výše pachtovného 36.100,- Kč/rok po dobu 6 let, 

v předloženém znění. 

50. Dohodu o provedení práce ve výši 5.000,- Kč za přímou obslužnou péči čističky 

odpadních vod, v předloženém znění. 

51. Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku z projektu „Rozšíření separace 

biologicky rozložitelných odpadů pro Sdružení měst  obcí Jesenicka“, Sdružení měst a 

obcí Jesenicka, se sídlem Lipová-lázně 396, Lipová-lázně, v předloženém znění. 

52. Plán akcí obce Stará Červená Voda za rok 2021-2022, v předloženém znění.  

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 



01. Kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Organizační zabezpečení 18. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

– 10.03.2021 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 09.12.2020 

 

 

………………………..     …………………………. 

místostarosta obce                                                                         starosta obce 


