Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 54. jednání rady obce
dne 27. 2. 2013
RO schvaluje:
1/54/2013 – závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Rudník ke dni
31.12.2012.
2a/54/2013 – pronájem bytu č. 23
v Rudníku čp. 75, na dobu určitou do
31.12.2013.
2b/54/2013 – pronájem bytu č. 12
v Rudníku čp. 75, na dobu určitou do
31.12.2013.
2c/54/2013 – pronájem bytu č. 10
v Rudníku čp. 494, na dobu určitou do
31.05.2013.
2d/54/2013 – podání žaloby k soudu
na XY, bytem Rudník 414, za dlužné
nájemné a služby spojené s užíváním
bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2e/54/2013 – podání žaloby k soudu
na XY, bytem Rudník 411, za dlužné
nájemné a služby spojené s užíváním
bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2f/54/2013 – zaslání výzvy na vyklizení bytu, pokud nájemníci byt nevyklidí
a nepředají ve stanovené lhůtě, bude
podána žaloba k soudu na vyklizení
bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2g/54/2013 – zaslání výzvy na vyklizení bytu, pokud nájemníci byt nevyklidí a nepředají ve stanovené lhůtě,
bude podána žaloba k soudu na vyklizení bytu, prostřednictvím advokátní
kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2i/54/2013 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 658/2
– ostat.plocha o výměře cca 200 m2,
v kat. území Rudník.
2j/54/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.p.č. 804 – trvalý
travní porost o výměře 2.956 m2, v kat.
území Rudník.
2k/54/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.p.č. 28/1 – trvalý
travní porost o výměře 370 m2, v kat.
území Bolkov.
3a/54/2013 – věcný dar v hodnotě do
7.000 Kč při příležitosti ukončení pracovního poměru s obcí Rudník.
3b/54/2013 – finanční dar v hodnotě
5.000 Kč, členovi redakční rady Rudnických novin.
4a/54/2013 – dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu stavební dozor
investora pro akci „Energeticko – ekologická opatření DPS Rudník„ Ing. Jiřího
Požára, IČ: 11132418, Pardubice za celkovou cenu 50.820,00 Kč včetně DPH.

RO doporučuje:
2h/54/2013 – ZO schválit prodej
pozemku p.p.č. 160/2 – ostatní plocha
o výměře 427 m2, kat. území Javorník
v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.

Výpis přijatých usnesení z 55. jednání rady obce
dne 22.03.2013
RO schvaluje:
1a/55/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 3696 – zahrada o výměře 225
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.
1b/55/2013 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře cca 250 m2
a části pozemku p.p.č. 3066/2 – ostatní plocha o výměře cca 10 m2, kat. území Rudník.
1c/55/2013 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře cca 200 m2,
kat. území Rudník.
1d/55/2013 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře cca 250 m2,
kat. území Rudník.
1e/55/2013 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3655 – trv.travní porost
o výměře 105 m2, kat. území Rudník.
1f/55/2013 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3705 – ostatní plocha o výměře 1.949 m2, kat. území Rudník.
1g/55/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č. 148 – trvalý
travní porost o výměře 682 m2, p.p.č.
446 – zahrada o výměře 4.188 m2 a p.
p.č. 450 – trvalý travní porost o výměře 1.456 m2, vše v kat. území Javorník
v Krkonoších.
1h/55/2013 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (dvou místností + WC) v čp.75 – DPS.
1i/55/2013 – výměnu bytu č. 5 za byt
č. 4 v čp. 5.
1j/55/2013 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku čp. 5, do 30.06.2013.
2a/55/2013 – odpis zboží vedeného na účtu 132 v celkové hodnotě
32.964,46 Kč (pohlednice za 14.848
Kč, almanachy za 3.500 Kč, vlaječky
za 1.734,96 Kč, letecké snímky za
12.881,50 Kč). Toto zboží bude použito na propagaci obce Rudník a dále se
nebude evidovat.
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3a2/55/2013 – přijetí nefinančního
daru od společnosti DS Transport Beton Gabriel s.r.o., dodávka betonu pro
montáž venkovního stolu pro stolní
tenis v areálu školy, v předpokládané
hodnotě 6 000 Kč.
3b/55/2013 – vypsání výběrového řízení na dodávku traktoru pro Základní
a Mateřskou školu v Rudníku. Zadavatelem výběrového řízení je Základní
a Mateřská škola Rudník, administraci
výběrového řízení zajistí Obecní úřad
v Rudníku.
4a/55/2013 – text výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
38 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku „Ekologicko energetická opatření DPS Rudník“ v rozsahu dle návrhu zpracovaného společností EU centrum a.s. Praha.
4b/55/2013 – seznam obeslaných
firem výzvou k podání nabídky pro
veřejnou zakázku „Ekologicko energetická opatření DPS Rudník takto:
1. Stavební společnost s.r.o. Hostinné,
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
2. VALC, s.r.o., Hradec Králové,
Pražská 13, PSČ 500 04
3. STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543
01 Vrchlabí
4. První stavební Chrudim, Akciová
společnost, Tovární 1130 Chrudim
5. STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6,
543 71 Hostinné
6. Stavonel, s.r.o., Komenského náměstí 39, Kutná Hora
7. Stav Real Invest, s.r.o., Kaňkovského 1240, Praha 8
4c/55/2013 – výběrovou komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek
pro veřejnou zakázku „Ekologicko
energetická opatření DPS Rudník“
v tomto složení:
Jiří Šedivý, Ing. Jiří Stuchlík, Bc. Martina Poláková, Mgr. Olga Hájková, Ing.
Aleš Maloch, Ing. Georgi Kirjakovský,
Josef Šnejdar.

najmout část pozemku p.p.č. 2347/6
– zahrada o výměře cca 65 m2, v kat.
území Rudník.
1e/56/2013 – pronajmout část pozemku p.p.č. 658/2 – ostatní plocha
o výměře cca 200 m2, v kat. území
Rudník, obce 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.
1f/56/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 804 – trvalý travní porost o výměře 2.956 m2, v kat. území Rudník,
obce Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 2 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2j/43/08 ze dne 29.10.2008.
1g/56/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 28/1 – trvalý travní porost o výměře 370 m2, v kat. území Bolkov,
obce 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.
1h/56/2013 – ukončení „Smlouvy
o nájmu z pozemku“ uzavřené dne 30.
dubna 2010 na pronájem p.p.č. 424/1
– trvalý travní porost o výměře 154
m2, kat.území Rudník.
1i/56/2013 – výpověď nájemní
smlouvy ze dne 4.12.2008 na část
p.p.č.3181 – ostatní plocha o výměře
122,5 m2, v kat.území Rudník.
1k/56/2013 – zrušení pomístních názvů Šebestián a Zimní strana v katastrálním území Arnultovice.
2a/56/2013 – text výzvy na zakázku
malého rozsahu – „Výběr dodavatele
zahradní techniky pro ZŠ v Rudníku“
v předloženém znění.
3/56/2013 – směrnici č. 1/2013 pro
pokladní hotovost. Pokladní limit je
touto směrnicí stanoven na 35.000 Kč
pro každou pokladnu.

Výpis přijatých usnesení z 56. jednání rady obce
dne 04.04.2013

RO schvaluje:
1a/57/2013 – podnájem bytu v Rudníku čp. 553 po dobu 1 roku.
1b2/57/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 804 – trvalý travní porost o výměře 2.956 m2, v kat. území Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 0,10 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2j/43/08 ze dne
29.10.2008.
2a/57/2013 – text výzvy na zakázku
malého rozsahu – „Oprava komunikací v obci Rudník“ v předloženém
znění.

RO schvaluje:
1a/56/2013 – pronájem bytu č. 2 v čp.
494 v Rudníku do 31.07.2013.
1b/56/2013 – pronájem bytu č. 6 v čp.
311 v Rudníku do 31.07.2013
1c/56/2013 – uzavření smlouvy o bezplatném umístění veřejného osvětlení
ve vlastnictví obce Rudník na zařízení
ve vlastnictví společnosti ČEZ a.s.
1d/56/2013 – zveřejnění záměru pro-

Výpis přijatých usnesení z 57. jednání rady obce
dne 16.04.2013

příloha

2b/57/2013 – seznam obeslaných
firem pro akci „Oprava komunikací
v Rudníku“ takto:
1. U-stav s.r.o, Praha, Bukovecká 510
2. LTM Krkonoše s.r.o., Lázeňská 199,
Svoboda nad Úpou
3. Repare Trutnov s.r.o., Mladobucká
105, Trutnov
4. Z+P Slovák, Černý Důl 47
2c/57/2013 – Základní a Mateřské
škole Rudník nákup zahradní techniky,
zahradní traktor Statuet AJ 102-21 +
přívěsný vozík, jako investičního majetku Základní a Mateřské školy Rudník, od firmy Karel Haták, Tř. Bedřicha
Smetany 1645, 504 01 Nový Bydžov za
celkovou cenu včetně DPH 99.700 Kč.
2d/57/2013 – doplnění členů výběrové komise pro hodnocení nabídek
veřejné zakázky Ekologicko – energetická opatření DPS Rudník o pana
Lukáše Skalského a pana Ing. Jiřího
Požára.
RO revokuje:
1b1/57/2013 – RO revokuje (ruší)
usnesení č. 1f/56/2013 ze dne
04.04.2013.

Výpis přijatých usnesení z 58. jednání rady obce
dne 07.05.2013
RO schvaluje:
1a/58/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku
p.p.č. 443/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2, v kat. území
Rudník.
1b/58/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č.
1438/2 – trvalý travní porost o výměře
16.666 m2, v kat. území Javorník
v Krkonoších a p.p.č. 103/1 – ostatní
plocha o výměře 2.892 m2, v kat.
území Bolkov.
1c/58/2013 – RO schvaluje pronajmout pozemky p.p.č. 148 – trvalý
travní porost o výměře 682 m2, p.p.č.
446 – zahrada o výměře 4.188 m2 a p.
p.č. 450 – trvalý travní porost o výměře 1.456 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.
1d/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p.p.č.
2070/6 – ostatní plocha o výměře cca
250 m2 a části pozemku p.p.č.3066/2
– ostatní plocha o výměře cca 10 m2
kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1e/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p.p.č.
2070/6 – ostatní plocha o výměře cca
200m2, kat. území Rudník, za cenu 30

Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1f/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p.p.č.
2070/6 – ostatní plocha o výměře cca
250 m2, kat. území Rudník, za cenu 30
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1g/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p.p.č. 3655
– trv.travní porost o výměře 105 m2,
kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1i/58/2013 – RO schvaluje pronajmout nebytový prostor (dvou místností + WC) o celkové výměře 43,80
m2 v čp.75 – DPS. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou za
350 Kč/ m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
3b/58/2013 – RO schvaluje uzavření
mandátní smlouvy se společností BlueFort s.r.o
IČ: 287 98 058 se sídlem Janské Lázně,
Lázeňská 41, PSČ 542 25 na zajištění
a komplexní administraci zadávacího
řízení na podlimitní veřejnou zakázku
zadávanou v rámci Operačního programu Životní prostředí – snižování
prašnosti.
RO jmenuje:
3a/58/2013 – RO jmenuje komisi
pro posuzování a hodnocení nabídek
pro akci „Oprava komunikací v obci
Rudník v roce 2013“v tomto složení:
členové RO, p. Jirásek.

Výpis přijatých usnesení z 59. jednání rady obce
dne 13.05.2013
RO schvaluje:
1a/59/2013 – RO schvaluje přidělení
finanční podpory ve výši 20.000 Kč dle
zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na realizaci veřejně prospěšných projektů v roce 2013
na realizaci projektu s názvem Hadí
vyhlídka – obnova původních cest s vyhlídkou pod Červenou výšinou.
1b/59/2013 – RO schvaluje přidělení
finanční podpory ve výši 5.000 Kč dle
zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na realizaci veřejně
prospěšných projektů v roce 2013 na
realizaci projektu s názvem Bolkovská
zvonička – vysázení květin a údržba
zeleně v bezprostředním okolí, Občanskému sdružení Přátelé Bolkova.
1c/59/2013 – RO schvaluje přidělení
finanční podpory ve výši 15.000 Kč
dle zásad pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu obce na realizaci
veřejně prospěšných projektů v roce
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2013 na realizaci projektu s názvem
Meteorologická stanice Rudník.
1e/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč
Oblastní charitě Červený Kostelec,
středisko Hospic Anežky České, IČ:
48623814, 5. května 1170, Červený
Kostelec.
1f/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro
Služby Dolní Kalná, IČ: 75126711,
Dolní Kalná 178.
1g/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč
pro Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vrchlabí.
1h/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč
pro Klub důchodců AVON.
RO neschvaluje:
1d/59/2013 – RO neschvaluje poskytnutí finančního daru Domovu pro
seniory Pilníkov.

Výpis usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 07. března 2013
ZO schvaluje:
2a1/17/2013 – finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro rok 2013 pro TJ
Ski Rudník v částce 92 000 Kč.
2a2/17/2013 – finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro rok 2013 pro TJ
Lokomotiva Trutnov – orientační běh
v částce 6 000 Kč.
2a3/17/2013 – finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro rok 2013 pro SDH
Avon v částce 15 000 Kč.
2a4/17/2013 – finanční dar za vzornou reprezentaci obce Rudník v částce
10 000 Kč.
2b/17/2013 – rozpočtové opatření č.
1/2013, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 356.300 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 175.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší o 181.300 Kč
2c/17/2013 – účetní závěrku obce
Rudník za rok 2012 v předloženém
znění.
3a/17/2013 – vyřazení movitého majetku v hodnotě 15 102,40 Kč a ukládá
likvidační komisi tento majetek zlikvidovat.
4a/17/2013 – předložený plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
4b/17/2013 – předložený plán činnosti finančního výboru na rok 2013.

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 09. května 2013
ZO schvaluje :
2a/18/2013 – prodej pozemku p.
p.č. 160/2 – ostatní plocha o výměře

427 m2, kat. území Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Přístup uživatelů okolních nemovitostí
ke studni na p.p.č. 160/2 k.ú. Javorník
v Krkonoších bude smluvně zajištěn.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2c/18/2013 – bezúplatný převod
pozemku p.p.č. 939/14 – ostatní plocha o výměře 2.163 m2 v kat. území
Rudník, obci Rudník, z majetku České republiky – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových na obec
Rudník.
3a/18/2013 – dodavatelem akce
“Ekologicko – energetické opatření
DPS Rudník” firmu W-STAV spol.
s r.o., IČO 60111534, Vrchlabí, za
celkovou nabídnutou cenu 4.512.540
Kč bez DPH a pověřuje starostu po
uplynutí lhůty pro odvolání podpisem
smlouvy.
3b/18/2013 – dodavatelem stavební
zakázky “Oprava komunikací v obci
Rudník v roce 2013” u nemovitostí
čp. 407 a úsek u nemovitostí od čp.
180 do čp. 185 firmu U-stav ck s.r.o.,
Bukovecká 510, Praha 9 – Letňany, za
nabídkovou cenu 467.516 Kč včetně
DPH s tím, že konečná cena díla bude
stanovena na základě skutečně provedených prací dle jednotlivých cen
položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5a/18/2013 – navýšení příspěvku na
požární ochranu ve výši 60.000 Kč.
5b/18/2013 – zřízení požární jednotky JPO V v obci Rudník, část obce
Javorník.
6a/18/2013 – rozpočtové opatření č.
2/2013, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 493.200,00 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 667.700,00 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží
o 174.500,00 Kč.
ZO revokuje:
2b/18/2013 – (ruší) usnesení
č.2b/16/2013 ze dne 31. ledna 2013.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO pověřuje:
4/18/2013 – ZO pověřuje RO sestavením výzvy k zakázce dle zákona o věřejných zakázkách na opravu
18. bytovek.
ZO souhlasí:
7/18/2013 – ZO souhlasí s auditem
v obecních lesích.
ZO volí:
8/18/2013 – ZO volí radním pana
Václava Lhotu.
K tisku připravila
Kamila Vejdělková

příloha

