
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 22.07.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 13. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 13. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Změnu rozpočtu obce na rok 2020 v souladu s rozpočtovým opatřením obce č. 02/2020, 

v předloženém znění.  

06. Smlouvo od dílo na akci Sjezd na silnici II. tř. č. 456, k.ú. Stará Červená Voda – úprava 

stávajícího sjezdu, v předloženém znění.  

07. Smlouvu o dílo na akci Stavební úpravy objektu č.p. 102 ve Staré Červené Vodě,  

v předloženém znění.  

08. Zprávu o posouzení a hodnocení přijatých nabídek pro VZMR na stavební práce s názvem 

„Oprava místních komunikací v obci Stará Červená Voda v rámci POV 2020“, 

v předloženém znění. 

09. Dodavatele na akci „Oprava místních komunikací v obci Stará Červená Voda v rámci 

POV 2020“ dle zprávy o posouzení a hodnocení přijatých nabídek pro VZMR                  

na stavební práce. 

10. Smlouvu o dílo na akci „Oprava místních komunikací v obci Stará Červená Voda v rámci 

POV 2020“ , v předloženém znění. 

11. Zveřejnění záměru prodeje hasičského vozidla Škoda 706  RTHP, ASC 25, CAS 25,       

rok výroby 1966, rz. JE 10-20, vozidlo bez STK. 

12. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 686/2 ostatní plocha o výměře 2471 m2        

v k.ú. Stará Červená Voda. 

13. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 606/11 orná půda o výměře 4430 m2            

v k.ú. Nová Červená Voda. 

14. Pronájem pozemků p.č. 611/6 orná půda o výměře 452 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,      

za cenu 90,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek za smlouvu dle směrnice             

č. 01/2013. 

15. Pronájem pozemků p.č. 653/3 zahrada o výměře 3500 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,       

za cenu 700,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek za smlouvu                                           

dle směrnice č. 01/2013. 

16. Převod pozemku p.č. 1222 zahrada o výměře 737 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,              

za cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení. 

 

 

 

 

 



 

II. Neschvaluje 

 

01. Záměr převod pozemku p.č. 2434/1 ostatní plocha o výměře 243 m2 v k.ú. Stará Červená 

Voda. 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.06.2020 – veřejný vodovod, v předloženém 

znění. 

03. Organizační zabezpečení 14. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  21.10.2020 od 18.00 hodin. 

 

 

 

IV. Pověřuje starostu obce: 

 

01. k podpisu kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 1222 zahrada o výměře 737 m2             

v k.ú. Nová Červená Voda, za cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení. 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 22.07.2020 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

      Pavel Nýdrle                                      Jan Maceček 

 místostarosta obce                                                                         starosta obce 


