
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

z 08. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 24.10.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 08. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 08. 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 2018/2019, v předloženém znění. 

06. Změnu rozpočtu obce na rok 2019 v souladu s rozpočtovým opatřením obce č. 04/2019, 

v předloženém znění. 

07. Vyřazení SMV a souboru movitých věcí ve výši 158.972,- Kč, v předloženém znění. 

08. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 10.624,- Kč, v předloženém 

znění. 

09. Zrušení poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce na rozvoz obědů 

z vývařovny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stará Červená Voda pro cizí strávníky 

v katastru obce Stará Červená Voda ve výši 5,- Kč/oběd na základě skutečné měsíční 

předložené evidence odebraných obědů, s účinností od 01.01.2020. 

10. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu centru Hnutí Brontosaurus Jeseníky,                 

ve výši 2.000,- Kč na vydání publikace Zmizelé Jesenicko. 

11. Darovací smlouvu s Regionálním centrem Hnutí Brontosaurus Jeseník,                              

na vydání publikace Zmizelé Jesenicko ve výši 2.000,- Kč, v předloženém znění. 

12. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků-  přičlenění honebních pozemků honitba Černá 

Voda – rybníky, p.č. 1421/1 les o výměře v honitbě 0,0492 ha (celková výměra             

0,0708 ha), p.č. 1421/2 les o výměře v honitbě 0,0029 ha (celková výměra 0,0058 ha),      

p.č. 1449 les  o výměře v honitbě 0,1679 ha (celková výměra 0,1850 ha), p.č. 1452 les      

o výměře v honitbě 0,0133 ha (celková výměra 0,0133 ha), p.č. 1454 les o výměře 

v honitbě 0,1307 ha (celková výměra 0,2554 ha), p.č. 1511 les o výměře v honitbě    

0,0092 ha (celková výměra 0,5287 ha), p.č. 1515 les o výměře v honitbě 0,0946 ha 

(celková výměra 0,0946 ha), p.č. 1517 les o výměře v honitbě 0,0234 ha (celková výměra 

0,0234 ha), p.č. 1523 les o výměře v honitbě 0,7888 ha (celková výměra 2,0483 ha),        

p.č. 1524/1 les o výměře v honitbě 0,3542 ha (celková výměra 0,3542 ha), p.č. 1524/2 les 

o výměře v honitbě 0,0037 ha (celková výměra 0,0037 ha), p.č. 1530 les o výměře  

v honitbě 0,1108 ha (celková výměra 1,9746 ha), p.č. 1587/1  les o výměře v honitbě 

0,1627 ha (celková výměra 1,2297 ha), p.č. 1658 les o výměře v honitbě 0,3658 ha 

(celková výměra 1,2642 ha), p.č. 1659 les o výměře v honitbě 0,6708 ha (celková výměra 

0,6708 ha), p.č. 1666 les o výměře v honitbě 0,1169 ha (celková výměra 0,1169 ha),      

p.č. 1667 les o výměře v honitbě 6,2056 ha (celková výměra 6,2744 ha), p.č. 1668 les        

o výměře v honitbě 0,0650 ha (celková výměra 0,0650 ha),      p.č. 1672/1 les o výměře 

v honitbě 0,0749 ha (celková výměra 0,0749 ha), p.č. 1672/2 les o výměře v honitbě 



0,0982 ha (celková výměra 0,1049 ha), p.č. 1675 les o výměře v honitbě 0,0562 ha 

(celková výměra 0,1097 ha), p.č. 1737 les o výměře v honitbě 0,1472 ha (celková výměra 

0,2086 ha), p.č. 1738 les o výměře v honitbě 0,4532 ha (celková výměra 0,4582 ha),     

p.č. 1739 les o výměře v honitbě 0,1978 ha (celková výměra 0,1978 ha), p.č. 1740 les       

o výměře v honitbě 6,6491 ha (celková výměra 6,6491 ha), p.č. 1750/5 les o výměře 

v honitbě 0,0258 ha (celková výměra 0,0270 ha), p.č. 1750/26 les o výměře v honitbě 

0,3908 ha (celková výměra 0,5300 ha), p.č. 1750/27 les o výměře v honitbě 0,1621 ha 

(celková výměra 0,1636 ha), p.č. 1750/28 les o výměře v honitbě 10,4051 ha (celková 

výměra 10,4051 ha), p.č. 1750/29 les o výměře v honitbě 0,5167 ha (celková výměra 

0,5649 ha), p.č. 1750/35 les o výměře v honitbě 0,6355 ha (celková výměra 3,0648 ha), 

p.č. 1750/36 les o výměře v honitbě 0,0401 ha (celková výměra 0,0769 ha), p.č. 1751  les 

o výměře v honitbě 0,7535 ha (celková výměra 0,7535 ha), p.č. 1752 les o výměře 

v honitbě 0,3125 ha (celková výměra 0,3125 ha), p.č. 1753 les  o výměře v honitbě     

0,2327 ha (celková výměra 0,2327 ha), p.č. 1754 les  o výměře v honitbě 0,1151 ha 

(celková výměra 0,1151 ha), p.č. 1757 les o výměře v honitbě 0,0432 ha (celková výměra 

0,0432 ha), p.č. 1759 les o výměře v honitbě 0,3273 ha (celková výměra 0,3273 ha),      

p.č. 1762 les o výměře v honitbě 0,7244 ha (celková výměra 0,7672 ha), p.č. 1770  les      

o výměře v honitbě 2,6556 ha (celková výměra 2,6576 ha), p.č. 1829 les o výměře 

v honitbě 0,0145 ha (celková výměra 0,0445 ha), p.č. 1830 les  o výměře v honitbě      

0,1536 ha (celková výměra 0,1798 ha), p.č. 1831 les o výměře v honitbě 0,5809 ha 

(celková výměra 0,5809 ha), p.č. 1832 les o výměře v honitbě  0,1618 ha (celková výměra 

0,1618 ha), p.č. 1833 les o výměře v honitbě 0,5827 ha (celkový výměra 0,5827 ha),     

p.č. 1834 les o výměře v honitbě 0,6528 ha (celková výměra 0,6528 ha), p.č. 1835 les       

o výměře v honitbě 0,0557 ha (celková výměra 0,0557 ha), p.č. 2415/2 ostatní plocha       

o výměře v honitbě 0,0910 ha (celková výměra 0,0921 ha), celková výměra pozemků 

36,6455 ha, v k.ú. Stará Červená Voda, dle  předloženého soupisu k Dodatku č. 2 Dohody 

o náhradě za přičlenění honebních pozemků ze dne 01.09.2003, Lesy České republiky, 

s.p., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,                    

IČ 42196451, DIČ CZ 42196451.  

13. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1590/9  orná půda o výměře 5718 m
2
         

v k.ú. Nová Červená Voda. 

14. Pronájem nebytových prostor hospoda „U DOBRÉ NÁLADY“ v Nové Červené Vodě    

č.p. 104 a smlouvu o nájmu  prostoru sloužícího k podnikání (nebytové prostory)             

pro účely provozování hostinské činnosti, s účinností od 01.11.2019, v předloženém znění. 

15. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupitelkou obce dle § 84 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.09.2019 – veřejný vodovod, v předloženém 

znění. 

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

k 31.12.2019. 

04. Organizační zabezpečení 09. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  12.12.2019 od 18.00 hodin. 

 

 



 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 24.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

        starosta obce                                                                       místostarosta obce 


