Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 49. jednání rady obce
dne 26. 11. 2012
RO schvaluje:
1a/49/2012 – RO schvaluje vnitřní
směrnici č. 3/2012 k provádění inventarizace majetku a závazků obce
Rudník s účinností od 1. 12. 2012
a zároveň ruší směrnici č. 3/2008 pro
inventarizaci majetku a závazků ze dne
1. 12. 2008.
1b/49/2012 – RO schvaluje Plán
inventur na rok 2012 v předloženém
znění.
2a/49/2012 – RO schvaluje zřídit
právo odpovídající věcnému břemeni, v právu vstupu a vjezdu na p. p. č.
725/1 – ostatní plocha za účelem přístupu a příjezdu domu čp. 95 na st. p. č.
11/2 a čp. 86 na st. p. č. 186, vše v obci
Rudník, k. ú. Javorník v Krkonoších.
2c/49/2012 – RO schvaluje pronajmout část pozemku p. p. č. 3206/1
– zahrada o výměře 60 m2 , kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 2 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
2d/49/2012 – RO schvaluje pronajmout pozemek p. p. č. 23 – trvalý
travní porost o výměře 1. 493 m2 , kat.
území Bolkov. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 0,10
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
2g/49/2012 – RO schvaluje pronajmout část pozemku p. p. č. 701/5 –
ostatní plocha o výměře 12,5 m2, kat.
území Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 20
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
3a/49/2012 – RO schvaluje cenu služby za využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO, dle čl. I ods. 3 OZV č.
2/2006 ve výši: Využívání kontejnerů
na tříděný odpad 500 Kč + DPH v zákonné výši; Využívání popelnic na komunální odpad (1ks) 1671 Kč + DPH
v zákonné výši
4b/49/2012 – RO schvaluje účtování příspěvkové organizace Základní
a Mateřská škola, Rudník, okres Trutnov ve zjednodušené formě.
RO jmenuje:
4a/49/2012 – RO jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady
MVDr. Václava Jindru,
Bc. Renátu Šindelářovou a Petru Sekerkovou.

RO doporučuje:
3b/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2h/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit „Dodatek č. 1 k vnitřní Směrnici č. 2/2009 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu„ .
2e/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p. p. č. 174/2
– ostatní plocha o výměře 382 m2, kat.
území Bolkov, včetně 2 vzrostlých lip, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Cena 2 vzrostlých lip je odhadnuta na
4 000 Kč. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatelé pozemku.
2f/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemků p. p. č. p. p. č.
309 – ostatní plocha o výměře 219 m2
a p. p. č. 310 – ostatní plocha o výměře 128 m2 – ostatní plocha , kat. území
Rudník, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatelé pozemku.
RO ukládá:
2i/49/2012 – RO ukládá Majetkovému odboru připravit dodatek ke
smlouvě o výpůjčce na nebytový prostor v čp. 406 upravující platby za energie. T: 15. 12. 2012
2b/49/2012 – RO ukládá Majetkovému odboru projednat s žadatelem
problematiku užívání ostatních komunikací ve vlastnictví obce za účelem
přístupu k objektům.
5a/49/2012 – RO ukládá tajemníkovi OÚ zaslat organizacím TJ–Ski
a TJ Rudník výzvu k odstranění vad
zjištěných veřejnoprávní kontrolou
a k předložení harmonogramu odstranění závad touto kontrolou zjištěných.
T: 10. 12. 2012
RO pověřuje:
5b/49/2012 – RO pověřuje místostarostu obce jednáním se zástupci místních spolků a organizací o způsobu
a rozsahu podpory místních spolků
a organizací obcí.

Výpis přijatých usnesení
z 50. jednání rady obce
dne 10. 12. 2012
RO schvaluje:
1a/50/2012 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 28 v Rudníku čp. 75 na dobu
určitou do 30. 04. 2013.
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1b/50/2012 – RO schvaluje podat
prostřednictvím Mgr. Čermáka návrh
na exekuční vyklizení bytu č. 3 v Rudníku čp. 414.
2a/50/2012 – RO schvaluje na základě výsledků veřejnoprávní kontroly nové znění smlouvy o výpůjčce
mezi Základní školou a Mateřskou
školou, Rudník, okres Trutnov a obcí
Rudník. Podpisem smluvních stran se
ruší smlouva o výpůjčce ze dne 15. 02.
2010.
2b/50/2012 – RO schvaluje přílohu
č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Rudník, okres
Trutnov ze dne 18. 12. 2009, která
stanovuje rozsah majetku předaného do výpůjčky v pořizovací hodnotě
30 482 547,50Kč, majetku předaného do správy v pořizovací hodnotě
1 688 140,50 Kč a majetku předaného
do správy dne 6. 11. 2009 v pořizovací
hodnotě 328 159 Kč.
4a/50/2012 – RO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012, kterým se
příjmy zvýší o 926 520 Kč a výdaje se
zvýší o 166 500 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se finanční prostředky
na běžném účtu zvýší o 760 000 Kč.
4b/50/2012 – RO schvaluje poskytnutí dotace občanskému sdružení TJ
SKI Rudník, zastoupenému předsedou sdružení panem Jiřím Taclíkem, ve
výši 30. 000 Kč na opravu kamenného
kříže v lokalitě „U Křížku“ na p. p. č.
3783 k. ú. Rudník, dle rozpočtu schváleného nadací VIA.
4c/50/2012 – RO schvaluje přijetí
účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 od
Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245 Hradec Králové – PSČ
500 03, IČ: 70889546.
4d/50/2012 – RO schvaluje prominutí pohledávky za zaměstnanci obce
ve výši 3 652 Kč, vzniklé v letech 2010
a 2011 za telefonní hovory.
Výpis přijatých usnesení
z 51. jednání rady obce
dne 07. 01. 2013
RO schvaluje:
1a/51/2013 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 2 v čp. 311 na dobu určitou do
31. 12. 2013, za předpokladu ukončení nájemního vztahu k bytu č. 10 v čp.
311 a předání tohoto bytu. Nájemné je
stanoveno ve výši 43,22 Kč/m2.
1b/51/2013 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 10 v Rudníku čp. 311 do 30. 04.
2013.
1c/51/2013 – RO schvaluje pronájem

bytu č. 3 v čp. 5 na dobu určitou do 30.
04. 2013. Nájemné je stanoveno ve
výši 43,22 Kč/m2.
1d/51/2013 – RO souhlasí s členstvím obce Rudník ve smyslu § 19 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, honebním
společenstvu Arnultovice. Pozemky
jsou uvedeny v příloze a nacházejí se
v katastrálním území Arnultovice.
1e/51/2013 – RO schvaluje „Dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku“,
mezi Obcí Rudník a Ing. Janem Chmelíkem, bytem Nádražní 134, 543 71
Hostinné, v kat. území Arnultovice,
obce Rudník. Dodatek upravuje výměry pozemků a roční nájemné, cena za
m2 se nemění a zůstává stejná na základě směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
1l/51/2013 – RO schvaluje pronajmout pozemky p. p. č. 114/2 –trvalý
travní porost o výměře 108 m2 , p. p. č.
126/2 – trvalý travní porost o výměře
198 m2 a p. p. č. 128 – ostatní plocha
o výměře 245 m2 , vše v kat. území Javorník v Krkonoších. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
za 0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
3a/51/2013 – RO schvaluje vyplacení
odměny ředitelce Základní a Mateřské
školy Rudník 15 000 Kč ze mzdových
prostředků Základní a Mateřské školy
Rudník.
3b/51/2013 – RO schvaluje přijetí
finančního daru Základní a Mateřské
škole Rudník ve výši 10 000 Kč od společnosti MZ Liberec a. s. na zakoupení
a montáž venkovního pingpongového
stolu.
3c/51/2013 – RO schvaluje vyřazení movitého majetku Základní školy
a Mateřské školy Rudník v rozsahu
dle návrhu ředitelky, který je součástí
tohoto zápisu.
RO doporučuje:
1f/51/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p. p. č.
1815/1 – trvalý travní porost o výměře
cca 70 m2 , kat. území Rudník, včetně
zřízení věcného břemene pro obec
Rudník, s právem vstupu za účelem
oprav a údržby vodovodního řádu, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
1g/51/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej p. p. č. 138 – trv. travní porost o výměře 605 m2, kat. území
Rudník, za cenu 150 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
příloha

obec rudník: Schválený rozpočet
příjmy

výdaje

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

4500000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.č.

70000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.

400000

Daň z příjmů právnických osob

5000000

Daň z příjmů právnických osob

0

Cestovní ruch
Ost.neinvestiční transfery
Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem: Cestovní ruch

Pohoštění

25000

6200

Věcné dary

20000

8000

Celkem: Ostatní záležitost kultury, církví
a sděl. prostředků

14200

Silnice

Daň z přidané hodnoty

8500000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Poplatek za komunální odpad

1030000

Nákup materiálu jinde nezařaze

120000

Nákup ostatních služeb

700000

Opravy a udržování

700000

Poplatek ze psů

45000

Poplatek za lázeňský nebo rekreaci

50000

Poplatek za užívání veřejného
Poplatek ze vstupného

500
4000

Poplatek z ubytovací kapacity

20000

Poplatek za provozovaný výherní hrací př.

150000

Odvod výtěžku z provozování loterií

100000

Správní poplatky

50000

Daň z nemovitostí

1500000

Splátky půjč.prostředků od obyvatel
Neinv.přij.transfery z

50000
1111400

Neinvestiční přijaté transfery
Převody z vlastních fondů
Převody z rozpočtových účtů
Celkem

60000
0
1600000
24240900

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Příjmy z prodeje pozemků

230000

Celkem: Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

230000

Pitná voda
Příjmy z úroků (část)

1000

Celkem: Pitná voda

1000

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Příjmy z poskytování služeb a
Celkem: Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
prostředků

40000
40000

Využití volného času dětí a mládeže

Celkem: Silnice

50000

1570000

Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na dopravní územní obslužnosti

20000

Stavby

50000

Celkem: Provoz veřejné silniční dopravy

70000

Pitná voda
Služby peněžních ústavů

500

Celkem: Pitná voda

500

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Budovy, haly a stavby

1000000

Celkem: Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly

1000000

Nákup ostatních služeb

45000
150000

Neinvestiční příspěvky

2400000

Celkem: Základní školy

2595000

Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje

12000

Nákup materiálu jinde nezařazený

15000

Nein. transfery nezisk. org.

11000

Celkem: Činnosti knihovnické

38000

Ostatní záležitosti kultury

Přijaté neinvestiční dary

30000

Ostatní osobní výdaje

12000

Celkem: Využití volného času dětí a mládeže

30000

Celkem: Ostatní záležitosti kultury

12000

Bytové hospodářství
Příjmy z úroků (část)

400

Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní
dědictví

Celkem: Bytové hospodářství

400

Nákup ostatních služeb
Celkem: Ost.záležitosti ochrany památek
a péče o kulturní dědictví

Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu pozemků

30000

Celkem:Pohřebnictví

30000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20000

Nákup materiálu jinde nezařazený

20000

Nákup ostatních služeb

45000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek / nákup
z darů na hřiště

200000

Celkem: Využití volného času dětí a mládeže

285000

Bytové hospodářství
Potraviny

1000

Služby peněžních ústavů

1000

Opravy a udržování

1500000

Budovy, haly a stavby

9000000

Celkem: Bytové hospodářství

10502000

Veřejné osvětlení
Elektrická energie

10000
550000

Nákup ostatních služeb

80000

Opravy a udržování

50000

Budovy, haly a stavby

200000

Celkem: Veřejné osvětlení

890000

Pohřebnictví
Opravy a udržování

150000

Ost. nein.transfery obyvatelstvu
Celkem: Pohřebnictví

60000
210000

Územní plánování
Nákup ostatních služeb

50000

Celkem: Územní plánování

50000

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
30000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

30000

Ost.neinvest.transfery

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

150000

100000

Celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů

150000

PŘÍJMY CELKEM

Využití volného času dětí a mládeže

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Příjmy z poskytování služeb a

150000

150000

100000

100000

Celkem: Činnost místní správy

Celkem: Ostatní tělovýchovná činnost

100000

Celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků

150000

150000

45000

Nákup ostatních služeb

Příjmy z úroků (část)

Budovy, haly a stavby

Ostatní osobní výdaje

Sběr a svoz komunálních odpadů

Činnost místní správy

Ostatní tělovýchovná činnost

Nákup materiálu jinde nezařazený

Základní školy
Opravy a udržování

210000

Celkem: Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené

11500
116500

Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.
rozvoje

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

Ostatní osobní výdaje

60000

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nákup materiálu jinde nezařazeny

10000

Nákup ostatních služeb

30000

Nákup ostatních služeb

24.872.300,00
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45000
120000

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI NA ROK 2O13

na rok 2O13

Plán
NÁKLADY
Celkem: Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
služeb a územ. rozvoje

100000

Ostatní osobní výdaje

Monitoring ochrany ovzduší
Nákup ostatních služeb
Celkem: Monitoring ochrany ovzduší

2500
2500

Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje

10000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

20000

Nákup ostatních služeb

1250000

Celkem: Sběr a svoz komunál. odpadů

1310000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

35000

Pohonné hmoty a maziva

85000

Služby peněžních ústavů

30000

Nákup ostatních služeb

100000

Opravy a udržování

35000

Dopravní prostředky

450000
775000

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Budovy, haly a stavby

3000000

Celkem: Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče

3000000

Ochranné pomůcky

10000

Nákup materiálu

25000

Studená voda

1000

Elektrická energie

50000

Pevná paliva

15000

Pohonné hmoty a maziva

35000

Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční
Celkem: Pož. ochrana – dobrovol. část

8000
20000
5000
15000
130000
2000

321000

750000

Povin.pojistné na soc.zabezpečení

130000

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

68000

Služby pen. ústavů

14000
962000

bankovní poplatky

15000

CELKEM:

15000

VÝNOSY
výnosy z prodeje služeb

40000

výnosy z pronájmu

30000

Povinné pojistné na úrazové pojištění

30000

Ochranné pomůcky

20000

CELKEM:

71000

1000

výsledek

56000

Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeny
Studená voda

úroky

1000

28000

pozemky – náklady

150000

ostatní služby – pozemky

2400

CELKEM:

2400

70000
8000
320000

pozemky – výnosy
Výnosy z pronájmu

115000

CELKEM:

115000

pozemky – výsledek

112600

Pohonné hmoty a maziva

80000

Služby pošt

40000

lesy – náklady

100000

Spotřeba materiálu

150000

opravy cest

200000

Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a práv
Služby školení a vzdělávání

80000
210000
60000

Nákup ostatních služeb

450000

Opravy a udržování

200000

Programové vybavení

120000

Cestovné (tuzemské i zahraniční
Pohoštění

15000
4000
20000

Platby daní a poplatků státním

10000

Ostatní neinvest.transfery obyvatel

60000

Neinvestiční půjč.prostředky
Celkem: Činnost místní správy

60000
6995000

Pojištění funkčně nespecifikované

ostatní služby – les

1150000

mzdové náklady – les

242000

Zákonné sociální pojištění

61000

Zákonné sociální pojištění

22000

CELKEM:

1825000

lesy – výnosy
výnosy z prodeje dřeva

1800000

CELKEM:

1800000

lesy – výsledek:

-25000

vodovod – náklady
Spotřeba materiálu

20000

opravy vodovodu

100000

CELKEM:

120000

vodovod – výnosy
Výnosy z pronájmu

250000

Služby peněžních ústavů

150000

CELKEM:

250000

Celkem: Pojištění funkčně nespecifikované

150000

vodovod – výsledek:

130000

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody fondu kult. a soc.potřeb

200000

Převody vlastním rozpočtovým ú

1400000

Celkem: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1600000

VÝDAJE celkem

33 123 700

FINANCOVÁNÍ

Odměny členů zastupitelstev ob

Činnost místní správy

928000

316000

Zastupitelstva obcí

Celkem: Zastupitelstva obcí

40000

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

Nein. transfery obcím

Požární ochrana – dobrovolná část

3570000

Povin.pojistné na soc.zab.

Elektrická energie

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Celkem: Péče o vzhled obcí a v. zeleň

Platy zaměstnanců

byty a nebyty – náklady
spotřeba materiálu

150000

spotřeba vody

300000

spotřeba plynu

1000000

spotřeba el.

300000

opravy bytů a nebytů

975000

ostatní služby-byty, nebyty

300000

mzdové náklady-MO

200000

zákonné SP MO

Změna stavu krátkodobých prostředků

9602500

zákonné ZP MO

Uhrazené splátky dlouhodobých

-1351100

CELKEM:

FINANCOVÁNÍ celkem

8 251 400

52000
18000
3295000

byty a nebyty – výnosy
Výnosy z pronájmu

4300000

CELKEM:

4300000

byty a nebyty –výsledek

1005000

zisk z plánu hospodářské činnosti

1 278 600

Pro RN připravili Jiří Jirásek a Ludmila Rodrová
příloha

1i/51/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemků p. p. č. 29 –
trv. travní porost o výměře 191m2 a p. p.
č. 30 – ostatní plocha o výměře 529 m2,
vše v kat. území Bolkov, za cenu 150
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1j/51/2012 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p. p. č. 200 –
ostatní plocha o výměře 368 m2, kat.
území Javorník v Krkonoších, za cenu
150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1k/51/ 2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p. p. č. 727/3
– trv. travní porost o výměře 595 m2,
kat. území Javorník v Krkonoších, za
cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
RO rozhodla:
1k/51/2013 – RO rozhodla neuplatňovat nárok na vydání části pozemkové parcely č. 295 – trvalý trav.
porost, v k. ú. Javorník v Krkonoších,
obce Rudník, označené jako PK 291
v soudním sporu o určení vlastnictví
pozemků mezi Obcí Rudník (žalobce)
a Pozemkovým fondem České republiky (žalovaný) z důvodu neúměrných
finančních nákladů spojených s vytyčením a oddělením pozemku.

Výpis přijatých usnesení
z 52. jednání rady obce
dne 21. 01. 2013
RO schvaluje:
1a/52/2013 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku čp. 418 na dobu určitou do
30. 04. 2013.
1b/52/2013 – uzavření „Smlouvy
o právu provést stavbu a o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene“ č. IE-12-2002881/VB3, název stavby: Rudník – Terezín – rekonstrukce NN, na nemovitostech
a) pozemkové p. č. 3705, 3693,
658/57, 658/2, 678/6, 678/17, 658/4,
698/6, 678/9, 3258,
676/1, 676/3, 674/2, 2925/2, 3710,
3713, 2926, 658/54, 658/42, 658/34,
658/14, 2931/1, 663, 636/3
b) stavební p. č. 481, 704
zapsaných na LV 10001 pro obec a k.
ú. Rudník, za účelem umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy
na dotčených nemovitostech, konkrétně: kabelové a vrchní vedení nn,
kabelové skříně a betonové stožáry,
mezi ČEZ Distribucí, a. s. se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, IČ: 247 29 035, DIČ:
CZ24729035 , zastoupenou na základě plné moci ze dne 20. 10. 2010 evid.

č. 0458/2010: Ing. Janem Václavkem,
Mrštíkova 989/9, 500 09 Hradec Králové, IČ: 115 78 327 a obcí Rudník,
finanční náhrada za zřízení věcného
břemene činí 10 000 Kč bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy,
geometrického plánu a podání návrhu
na vklad zajistí budoucí oprávněný.
2/52/2013 – dodavatelem “ Dodávka a montáž herních prvků do travnatého terénu na dětské hřiště v obci
Rudník“ společnost TR Antoš s. r.
o. – dětská hřiště, Na Perchtě 1631,
Turnov, IČ: 48152587 za celkovou
cenu díla 206 584 Kč bez DPH.
3/51/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 1 000 Kč Občanskému
sdružení Domov – pro náš Rudník,
se sídlem Rudník 84, 543 72, zastoupenému předsedou sdružení panem
Michalem Šindelářem, na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Krakonošovy radovánky.

Výpis přijatých usnesení
z 53. jednání rady obce
dne 4. 2. 2013
RO schvaluje:
1a/53/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. p. č. 3696 – zahrada o výměře 225 m2, v kat. území
Rudník.
1b/52/2013 – směrnici č. 1/2013
o odepisování dlouhodobého majetku.
2/52/2013 – uzavření smlouvy č.
1534/12 na poradenství a asistenci
při řízení projektu Zateplení Domu
s pečovatelskou službou v obci Rudník
financovaného z Operačního programu Životní prostředí, se společností
EU centrum a. s. , Drahobejlova 1452,
Praha. IČ: 27645649.
2c/53/2013 – uzavření smlouvy č.
1536/13 na zajištění výběrového řízení výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací pro akci „Zateplení
Domu s pečovatelskou službou v Obci
Rudník“ financovaného z podpory
z operačního programu Životní prostředí, se společností EU centrum
a. s. , Drahobejlova 1452, Praha. IČ:
27645649.
2d/53/2013 – text výzvy a seznam
obeslaných uchazečů na výběr dodavatele služeb stavebního dozoru
investora pro akci „Zateplení Domu
s pečovatelskou službou v obci Rudník“. Výzva bude zveřejněna formou
umožňující dálkový přístup.
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Výpis usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 13. prosince 2012
ZO schvaluje:
2/15/2012 – obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3a/15/2012 – „Dohodu o změně
obecní hranice„ mezi Obcí Vlčice
zastoupenou starostkou Evou Havrdovou a Obcí Rudník zastoupenou
starostou Ing. Alešem Malochem a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
3b/15/2012 – „Dodatek č. 1 k vnitřní
Směrnici č. 2/2009 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu „ a pověřuje starostu obce a místostarostu
obce k podpisu tohoto dodatku.
3c/15/2012 – prodej pozemku p. p.
č. 3711 – zahrada o výměře 212 m2,
v kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/
m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
3d/15/2012 – prodej pozemku p. p.
č. 7:527 – trvalý travní porost o výměře 1276 m2, kat. území Javorník
v Krkonoších, za cenu 150 Kč/m2 , ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
3e/15/2012 – prodej pozemku p. p. č.
174/2 – ostatní plocha o výměře 382
m2, kat. území Bolkov, včetně dvou
vzrostlých lip, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Cena dvou vzrostlých lip je odhadnuta
na 4 000 Kč. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
3f/15/2012 – prodej pozemků p. p. č.
p. p. č. 309 – ostatní plocha o výměře
219 m2 a p. p. č. 310 – ostatní plocha
o výměře 128 m2 – ostatní plocha , kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
4a/15/2012 – rozpočtové opatření č.
8/2012, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 420 274,80 Kč a výdaje se sníží
o 314 725,20 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší o 735 000 Kč
4b1/15/2012 – schodkový rozpočet
na rok 2013. Rozpočtové příjmy ve
výši 24 872 300 Kč a rozpočtové výdaje ve výši 34 474 800 Kč. Financování
výdajů ve výši 9 602 500 Kč bude hrazeno z prostředků na běžném účtu.
4b2/15/2012 – plán hospodářské
činnosti na rok 2013. Náklady ve výši
5 257 400 Kč a výnosy ve výši 6 536 00
Kč. Zisk HČ v roce 2013 je naplánován
ve výši 1 278 600 Kč.
6/15/2012 – zavedení služby SMS InfoKanálu v obci Rudník.

8/15/2012 – ZO schvaluje přijetí daru
20 umělých vánočních stromků Základní a Mateřské škole, Rudník, okres
Trunov od společnosti MEPAP s. r. o.
, náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem.
ZO volí:
5a1/15/2012 – předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslavu Šmahelovou.
5a2/12/2012 – členy kontrolního výboru Ing. Přemysla Hanče a Miroslavu
Moupicovou.

Výpis usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 31. ledna 2013
ZO schvaluje:
2b/16/2013 – prodej p. p. č. 138 – trv.
travní porost o výměře 605 m2, kat.
území Rudník, za cenu 150 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2d/16/2013 – prodej pozemků p. p. č.
29 – trv. travní porost o výměře 191m2
a p. p. č. 30 – ostatní plocha o výměře
529 m2, vše v kat. území Bolkov, za
cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2e/16/2013 – prodej pozemku p. p. č.
200 – ostatní plocha o výměře 368 m2,
kat. území Javorník v Krkonoších, za
cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2f/16/2013 – prodej pozemku p. p. č.
727/3 – trv. travní porost o výměře 595
m2, kat. území Javorník v Krkonoších,
za cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
3a/16/2013 – rozpočtové opatření č.
9/2012, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 454 248 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší o 454 248 Kč.
4/16/2013 – ZO schvaluje dodavatelem projektových a inženýrských
činností pro akci “Rudník kanalizace
– etapa I Arnultovice”, v rozsahu dle
výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace ze dne 5. 12. 2012 k veřejné zakázce na služby zadávané jako
zakázka malého rozsahu „Rudník –
kanalizace“, uchazeče číslo 3 – Ing.
Jana Čížka, Revoluční 207, Trutnov,
IČ: 12969346 za cenu 385 000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
K tisku připravila
Kamila Vejdělková

příloha

