
Výpis z U S N E S E N Í  

 

 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 17.09.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 15. zasedání Zastupitelstva obce                                 

ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 15. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Rozpočtové opatření obce č. 04/2020, v předloženém znění.  

06. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.07.2020 – JHF Heřmanovice spol. s r.o.,          

v předloženém znění.  

07. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu centru Hnutí Brontosaurus Jeseníky,                 

ve výši 5.000,- Kč na vydání publikace Zmizelé Jesenicko II. 

08. Darovací smlouvu s Regionálním centrem Hnutí Brontosaurus Jeseník, na vydání 

publikace Zmizelé Jesenicko II.  ve výši 5.000,- Kč, v předloženém znění. 

09. Zařazení správního území obce Stará Červená Voda do územní působnosti MAS Vincenze 

Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. na programové období 2021 – 2027. 

10. Prodej hasičského vozidla Škoda 706 RTHP ASC25 CAS, r. výroby 1966,                          

reg.zn. JE 10-20, za cenu 28.000,- Kč, vč. kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla, 

v předloženém znění.  

11. Převod pozemku p.č. 759/4 zahrada o výměře 820 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,            

za cenu 85.386,- Kč + DPH + náklady řízení. 

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

za cenu 23.899,- Kč + DPH + náklady řízení 

13. Převod pozemku p.č. 1517 zahrada o výměře 300 m2 v k.ú. Nová Červená Voda,                   

za cenu 10.178,- Kč + náklady řízení. 

14. Převod pozemku p.č. 2158/1 zahrada o výměře 792 m2 v k.ú. Stará Červená Voda,            

za cenu 24.269,- Kč + DPH + náklady řízení. 

15. Převod pozemku p.č. 564/2 zahrada o výměře 497 m2 v k.ú. Stará Červená Voda,              

za cenu 15.407,- Kč + DPH + náklady řízení. 

16. Převod pozemků p.č. 148/5 zahrada o výměře 82 m2, p.č. 150/3 orná půda o výměře 30 m2 

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 3.269,- Kč  + náklady řízení. 

17. Převod pozemků p.č. 775/2 zahrada o výměře 164 m2, p.č. 776 zahrada o výměře 45 m2,   

p.č. 774/2 zahrada o výměře 1006 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 116.494,- Kč         

+ DPH + náklady řízení. 

18. Záměr převodu 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. 

19. Záměr převodu pozemku p.č. 1230 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Nová Červená Voda. 

20. Záměr převodu pozemku p.č. 760/3 zahrada o výměře 703 m2 v k.ú. Nová Červená Voda. 



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

za cenu 57,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek za smlouvu                                      

dle směrnice č. 01/2013. 

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

Voda, za cenu 101,- Kč / rok po dobu pěti let + paušální poplatek za smlouvu                                     

dle směrnice č. 01/2013. 

23. Pronájem pozemků p.č. 1227 zahrada o výměře 468 m2 , p.č. st. 102 zbořeniště o výměře 

109 m2 v k.ú. Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, za cenu 115,- Kč/rok po dobu 

pěti let + paušální poplatek  za smlouvu dle směrnice č. 01/2013. 

24. Pronájem pozemků p.č. 1953/1 trvalý travní porost o výměře 1333 m2, p.č. st. 15 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 831 m2, p.č. 1953/2 zahrada o výměře 161 m2,        

p.č. 1957 trvalý travní porost o výměře 2114 m2 , p.č. 1954 ostatní plocha                           

o výměře 251 m2 v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 938,- Kč/rok po dobu pěti let            

+ paušální poplatek    za smlouvu dle směrnice č. 01/2013. 

25. Pronájem pozemku p.č. 2445/1-část ostatní plocha o výměře 120 m2                                             

v k.ú. Stará Červená Voda, za cenu 24,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek                    

za smlouvu dle směrnice č. 01/2013. 

26. 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  v k.ú. Nová Červená 

Voda, za cenu 97,- Kč/rok po dobu pěti let + paušální poplatek za smlouvu                                         

dle směrnice č. 01/2013. 

27. Přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, p.o.,               

ve výši 15.660,- Kč pro 4 žáky  ve školním roce 2020/2021 v rámci projektu OBĚDY 

PRO DĚTI od společnosti Women for Women, o.p.s. – dar bude poskytnut ve dvou 

etapách: I. – část pro rok 2020 ve výši 4.950,- Kč (na školní rok 2020/2021 pro období do 

31.12.2020) po podpisu darovací smlouvy č. 1; II. – část pro rok 2021 ve výši 10.710,- Kč 

(na školní rok 2020/2021 pro období od 01.01.2021. 

28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2020 – „Stavební úpravy objektu č.p. 102    

ve Staré Červené Vodě“, v předloženém znění.    

29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2020 – „Sjezd na silnici II. tř. č. 456,       

k.ú. Stará Červená Voda – úprava stávajícího sjezdu“, v předloženém znění.    

30. Dodatek č. 01/2020 k Nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 30.10.2019 – úprava 

článku VII. Doba trvání nájmu a jeho ukončení, odst. 1 – Nájem prostor sloužících 

k podnikání se uzavírá na dobu neurčitou, provozování hostinské činnosti hospody  „U 

Dobré nálady“ v Nové Červené Vodě č.p. 104, v předloženém znění. 

      

 

 

 

II. Neschvaluje: 

 

 

01. Smlouvu o dílo „Snížení světelného znečištění a energetické náročnosti veřejného osvětlení 

v obci Stará Červená Voda“, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,                   

v předloženém znění. 

 

 

02. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 



02. Organizační zabezpečení 16. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda                      

–  21.10.2020 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 17.09.2020 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

místostarosta obce                                                                         starosta obce 


