
Výpis z U S N E S E N Í 

 

ze 03. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 14.03.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 03. zasedání Zastupitelstva obce ve Staré Červené 

Vodě. 

02. Program 03. zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise. 

04. Ověřovatelé zápisu. 

05. Návrh rozpočtu na rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Stará Červená Voda, 

příspěvkové organizace, v předloženém znění. 

06. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021 Základní školy a Mateřské 

školy Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, v předloženém znění. 

07. Poskytnutí finančního daru Kulturnímu spolku při ZUŠ Karla Ditterse Vidnava z.s.,  

k zajištění 26. ročníku soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“  v roce 

2019 ve výši 2.000,- Kč. 

08. Darovací smlouvu s Kulturním spolkem při ZUŠ Karla Ditterse Vidnava z.s., k zajištění 

26. ročníku soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ v roce 2019       

ve výši 2.000,- Kč, v předloženém znění. 

09. Poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s. základní organizace Velká Kraš,  

ve výši 5.000,- Kč na činnost Českého svazu včelařů, z.s., ZO Velká Kraš, v roce 2019. 

10. Darovací smlouvu s Českým svazem včelařů, z.s. základní organizace Velká Kraš,           

na činnost Českého svazu včelařů, z.s., ZO Velká Kraš,  v roce 2019 ve výši 5.000,- Kč,    

v předloženém znění. 

11. Na rok 2019 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek bude 

uhrazen finančními prostředky z minulých let a to ve výši příjmů celkem po konsolidaci 

14 436 832,- Kč a ve výši výdajů celkem po konsolidaci 21 719 640,- Kč a ve výši 

financování celkem po konsolidaci 7 282 808,- Kč.    

12. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2019, v předloženém znění. 

13. Žádost o výplatu peněžního plnění akcií od Erste Group Bank AG na účet obce. 

14. Poskytnutí 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 na dobu od 01.04.2019 na dobu neurčitou. 

15. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - změna bodu 3. Fakturace a cenová ujednání, uzavřený 

s firmou ForTest s.r.o., v předloženém znění.  

16. Roční odměnu za funkci správce Školního hřiště ZŠ Stará Červená Voda                              

ve výši 6.000,- Kč. 

17. Roční odměnu za vedení obecní kroniky ve výši 6.000,- Kč. 

18. Jednorázovou odměnu za dopracování kroniky části roku 2018 ve výši 1.500,- Kč. 

19. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, 

příspěvková organizace – Pavel Nýdrle. 



20. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby    

IV-12-8016306/1, Stará Červená Voda – d.č. 148, ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 

v předloženém znění. 

21. Provozní řád Školní hřiště ZŠ Stará Červená Voda – víceúčelového sportovního hřiště 

s umělým povrchem, v předloženém znění. 

22. Zveřejnění záměru prodeje starého vozu Multicar M25, rz. JE 06-64, VIN 17121/1987, 

rok výroby 1986, vozidlo bez STK, pojízdné, ve špatném technickém stavu. 

23. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor hospoda „Na Rozcestí“ Stará Červená 

Voda. 

24. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bývalé MŠ v NČV. 

25. Souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Stará Červená Voda, příspěvkové organizace, se sídlem 

Stará Červená Voda č.p. 164, Stará Červená Voda, do projektu „Škola pro všechny II.“ , 

spoluúčast obce ve výši 5 %, realizace projektu od 01.09.2019 do 31.08.2022. 

26. Žádost obce o bezúplatný převod pozemků od SPÚ, p.č. 89/2 ostat. plocha/ostatní 

komunikace o výměře 111 m
2
 dle GP č. 242-435/2018 ze dne 06.12.2018, p.č. 85/2 ostatní 

plocha o výměře 180 m
2
,  p.č. 81/3  ostatní plocha o výměře 78 m

2
 v k.ú. Nová Červená 

Voda. 

27. Poskytnutí finančního daru Darmoděj z.ú. Jeseník, ve výši 3.000,- Kč k dofinancování 

provozu sociální služby v roce 2019. 

28. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM, Praha 2,  p.č. 681/5 ostatní plocha 

o výměře 277 m
2
 v k.ú. Stará Červená Voda.  

29. Změnu druhu pozemků ze stávající orné půdy na trvalý travní porost -  p.č. 237 orná půda 

o výměře 6186 m
2
, p.č. 235 orná půda o výměře 3870 m

2
, p.č. 236 orná půda o výměře 

1169 m
2
, p.č. 305/52 orná půda 3499 m

2
, p.č. 305/55 orná půda o výměře 2464 m

2
, změna 

druhu pozemku z ostatní plochy/využití ostatní komunikace na trvalý travní porost              

–  p.č. 2295/6 ostatní plocha o výměře 475 m
2
 

 
vč. podání Ohlášení změny údajů                

o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Jeseník. 

30. Souhlas s vyhloubením tůně na parcelách č. 235 orná půda o výměře 3870 m
2
 z toho 

dotčená plocha 15 m
2
, p.č. 236 orná půda o výměře 1169 m

2
 dotčená plocha 145 m

2
,      

p.č. 305/52 orná půda o výměře 3499 m
2
 dotčená plocha 36 m

2
, p.č. 305/55 orná půda       

o výměře 2464 m
2
 dotčená plocha 105 m

2
, Silezika. 

31. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 622/1 zahrada o výměře 476 m
2
                 

v k.ú.  Stará Červená Voda. 

32. Zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. st. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře     

173 m
2
 , p.č. 434/1 zahrada o výměře 943 m

2
 v k.ú. Nová Červená Voda. 

33. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1885/4 – část, trvalý travní porost                 

v k.ú. Stará Červená Voda. 

34. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. st. 133/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

118 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda.

 
 

35. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost TJ Sokol Stará Červená Voda na rok 2019,       

TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s.,  ve výši  100.000,-- Kč.  

36. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s TJ Sokol Stará Červená Voda, z.s., ve výši 100 000,- Kč, 

v předloženém znění. 

37. Poskytnutí neinvestiční dotace na věcné vybavení SDH Stará Červená Voda v roce 2019 

(party stan, dataprojektor s příslušenstvím), Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 

dobrovolných hasičů, ve výši 50.000,-- Kč. 



38. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve výši 

50.000,-- Kč, v předloženém znění. 

39. Poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění celoroční činnosti a péče o uživatele obce      

Stará Červená Voda v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě v roce 2019, ve 

výši 40.000,- Kč. 

40. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Charitou Jeseník, ve výši 40.000,- Kč, v předloženém 

znění. 

41. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,             

na činnost ČSCH, z.s., ZO Stará Červená Voda  na rok 2019 ve výši 20.000,- Kč. 

42. Darovací smlouvu s ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda, na činnost 

ČSCH, z.s.,  ZO Stará Červená Voda  na rok 2019 ve výši 20.000,- Kč, v předloženém 

znění. 

43. Poskytnutí finančního daru ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,              

na organizaci Dětského dne v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč. 

44. Darovací smlouvu  s ČSCH, z.s., Základní organizace Stará Červená Voda,  na organizaci 

Dětského dne v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč, v předloženém znění. 

45. Darovací smlouvu s Darmoděj z.ú., k dofinancování provozu sociální služby v roce 2019 

ve výši 3.000,- Kč, v předloženém znění. 

 

 

 

 

II. Neschvaluje: 

 

01. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v zadní části budovy č.p. 111 (vedle pošty 

Partner). 

 

 

 

III. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 02. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda. 

02. Ustanovení likvidační komise pro rok 2019-2020. 

03. Nabytí pozemků p.č. 81/6 ostatní plocha/ostat. komunikace o výměře 17 m
2 

; p.č. 92/69 

ostatní plocha/ostat. komunikace o výměře 65 m
2
; p.č. 81/5 ostatní plocha/ostat. komunikace 

o výměře 32 m
2
 dle GP č. 242-435/2018 do vlastnictví obce 

04. Informaci o schválení dotace na projekty (akce) - Zateplení v budově KD v obci Stará 

Červená Voda, Pořízení vzduchotechniky do budovy KD v obci Stará Červená Voda. 

05. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2018, v předloženém znění. 

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

–  13.06.2019 od 18.00 hodin. 

 

 

 



 

IV. Pověřuje starostu obce: 

 

01. k jednání s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., k zjištění podkladů na zpracování žádosti             

o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Výměna zdroje tepla 

v budově ZŠ Stará Červená Voda“ vč. cenové nabídky. 

02. k jednání s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,k zjištění podkladů na zpracování žádosti              

o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Umístění vzduchotechniky 

s rekuperací v budově ZŠ Stará Červená Voda“ vč. cenové nabídky. 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 14.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..     …………………………. 

         Jan Maceček                                     Pavel Nýdrle 

        starosta obce                                                                      místostarosta obce 


