USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
ze 70. jednání rady obce
dne 21. 2. 2018
RO schvaluje:
1b/70/2018 – pronájem bytu č. x
v Rudníku č. p. 494 na dobu určitou,
do 30. 6. 2018, podmínkou pro předání
klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 3–0–0
1c/70/2018 – pronájem bytu č. x
v Rudníku č. p. 411 na dobu určitou
do 30. 6. 2018, podmínkou pro předání
klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 3–0–0
1d/70/2018 – uzavření smlouvy
o právu provést stavbu v souvislosti
se statickým zajištěním evangelického
kostela na Bolkově.
Hlasování: 3–0–0
1e1/70/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemky p. p. č. 515/14
– o výměře 1.267 m2 a p. p. č. 638/1
– o výměře 642 m2, kat. území Arnultovice, a pozemku p. p. č. 587/2 – o výměře 883 m2 a části pozemků p. p. č.
636/3 – o výměře 2.150 m2 a p. p. č.
636/4 – o výměře 2.350 m2, vše v k.
ú. Rudník.
Hlasování: 3–0–0
1e2/70/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout nebytový prostoru v budově KD Arnultovice č. p. 32 – jedna místnost – kuchyň o celkové výměře 32 m2.
Hlasování: 3–0–0
1f1/70/2018 – prodloužení termínu
na podání nabídek „Výběrové řízení na
pronájem a provozování nebytového
prostoru v objektu č. p. 51, Rudník (přízemí – prostory vinárny)“ do 8. 3. 2018.
Hlasování: 3–0–0
1f2/70/2018 – prodloužení termínu
na podání nabídek „Výběrové řízení na
pronájem a provozování nebytového
prostoru v objektu č. p. 545, Rudník
(občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník–Terezín)“ do 8. 3. 2018.
Hlasování: 3–0–0
RO neschválila:
1a/70/2018 – odkup zařízení bytu
dle kupní smlouvy. V maximální výši:
sprchový kout vč. vaničky do 10.000
Kč, umyvadlo + vestavěný nábytek do
5.000 Kč
Hlasování: 0–0–3

Výpis přijatých usnesení
ze 71. jednání rady obce
dne 12. 3. 2018
RO schvaluje:
1a/71/2018 – uzavření smlouvy
o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO: s Mgr. Luďkem Kholem zastupujícím firmu Správa Krkonošského národního parku, se sídlem
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
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od 1. 4. 2018. Cena na rok 2018 se stanovuje na 467 Kč, je to poměrná část
z celkové roční sazby (623 Kč/rok).
Hlasování: 4–0–0
1b/71/2018 – „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu stavby“ číslo: IP–12–2009748/
VB/2, akce Arnultovice knnp. č.
170/7“, dotčena p. p. č. 175/4, v k. ú.
Arnultovice a vlastnictví obce Rudník,
mezi ČEZ Distribucí, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, zastoupena na základě plné
moci společností RYDVAL – ELEKTRO
s. r. o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice
nad Popelkou, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
1c/71/2018 – pronajmout pozemky p.
p. č. 515/14 – o výměře 1.267 m2 a p. p.
č. 638/1 – o výměře 642 m2, kat. území
Arnultovice a pozemku p. p. č. 587/2 –
o výměře 883 m2 a části pozemků p. p.
č. 636/3 – o výměře 2.150 m2 a p. p. č.
636/4 – o výměře 2.350 m2, vše v k. ú.
Rudník, společnosti BAK a GEOSAN –
Rudník, se sídlem Žitenická 871/1, 109
00 Praha 9 – Prosek, na dobu určitou
od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018.
Cena za pronájem pozemků je stanovena 1 Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 4–0–0
1d/71/2018 – pronajmout nebytový
prostor v budově KD Arnultovice č. p.
32 – jedna místnost – kuchyň o celkové výměře 32 m2, společnosti BAK
a GEOSAN – Rudník, se sídlem Žitenická 871/1, 109 00 Praha 9 – Prosek,
na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 12.
2018. Cena za pronájem nebytového
prostoru 550 Kč/ m2/rok, ve smyslu
usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.
11. 2008.
Hlasování: 4–0–0
1e/71/2018 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor – garáž v suterénu domu č. p. 412 o celkové výměře
24 m2, délka pronájmu – doba určitá.
Hlasování: 4–0–0
2a/71/2018 – vnitřní směrnici č.
3/2018 Stravování zaměstnanců
a uvolněných zastupitelů obce Rudník
v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
3a1/71/2018 – výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu pro
akci: „Dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním pro SDH Rudník-Arnultovice“
Hlasování: 4–0–0
3a2/71/2018 – seznam obeslaných
firem:
1) Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská
566, Trutnov, 541 01
2) THT Polička s. r. o., Starohradská
316, Polička, 572 01
3) Vesta Auto Corson, K Učilišti
303/27, Praha 10, 102 00
4) KOBIT, spol. s r. o., Rozvojová 269,
Praha 6, 165 00
Hlasování: 4–0–0
3a3/71/2018 – výběrovou komisi
ve složení členové RO, Lukáš Skalský
a strojník JSDHO.
Hlasování: 4–0–0

3b1/71/2018 – dodatek č. 2 ke
smlouvě 39/TU/Kr/OUN/13/N, k č. j.
SUSKHK/5241/13/PO–Kr, uzavřené
dne 18. 9. 2013 Rudník–kanalizace.
Na základě usnesení zastupitelstva
KH kraje č. ZK/7/424/2017 ze dne 11.
9. 2017 s platností od 1. 10. 2017, kterým se v případech veřejného zájmu
smluvně uzavřené finanční závazky
investorů ruší a nahrazují vratnou kauci v původně vypočtené výši.
Hlasování: 4–0–0
3b2/71/2018 – dodatek č. 1 ke
smlouvě 9/60/16/0079/Kr/N k č.
j. SUSKHK/3/7/PO–Kr, uzavřené
dne 16. 9. 2016 Kanalizace II. etapa
Rudník–Terezín–pošta. Na základě
usnesení zastupitelstva KH kraje č.
ZK/7/424/2017 ze dne 11. 9. 2017
s platností od 1. 10. 2017, kterým se
v případech veřejného zájmu smluvně
uzavřené finanční závazky investorů
ruší a nahrazují vratnou kauci v původně vypočtené výši.
Hlasování: 4–0–0
3b3/71/2018 – dodatek č. 1 ke
smlouvě 9/60/15/0186/Kr/N k č. j.
SUSKHK/11020/15/PO–Kr, uzavřené
dne 4. 12. 2015 Rudník–kanalizace–kanalizační přípojky. Na základě usnesení zastupitelstva KH kraje č. ZK/7/424/2017
ze dne 11. 9. 2017 s platností od 1. 10.
2017, kterým se v případech veřejného
zájmu smluvně uzavřené finanční závazky investorů ruší a nahrazují vratnou
kauci v původně vypočtené výši.
Hlasování: 4–0–0
4a1/71/2018 – dary charitám a sociálním organizacím v celkové výši
31.000 Kč, a to: Svazu diabetiků ČR ve
výši 2.000 Kč, Oblastní charitě Trutnov
ve výši 10.000 Kč, Domovu pro seniory Pilníkov ve výši 3.000 Kč, Službám
Dolní Kalná ve výši 10.000 Kč, Domovu
důchodců Lampertice ve výši 2.000
Kč, SONS sdružení zrakově postižených Vrchlabí ve výši 4.000 Kč.
Hlasování: 4–0–0
4a2/71/2018 – dar Klubu důchodců
AVON ve výši 20.000 Kč
Hlasování: 4–0–0
Návrh byl schválen
4b1/71/2018 – dotaci ve výši 34.550
Kč pro Královéhradecký kraj na úhradu
ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti
území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou v obci Rudník.
Hlasování: 4–0–0
4b2/71/2018 – veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018 o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské nám.
1045, Hradec Králové, IČ: 70889546,
ve výši 34.550,00 Kč z rozpočtu obce
Rudník na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Hlasování: 5–0–0

automobil s požárním přívěsem nákladním pro SDH RudníkArnultovice“ dodavatelem firmu: TECHSPORT s. r. o. za
nabídkovou cenu 750.300 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 73. jednání rady obce
dne 9. 4. 2018

RO schvaluje:
1b/72/2018 – výběrovou komisi
pro „Doplnění lokálního výstražného
a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro obec Rudník“ ve
složení Aleš Maloch, Jiří Stuchlík, Martina Jirásková, Lukáš Skalský, Václav
Lhota, Jiří Vondrák.
Hlasování: 5–0–0
2a/72/2018 – „Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího podnikání“, jejímž
předmětem jsou nebytové prostory
o celkové výměře 73,16 m2, mezi TJ
Rudník z. s., se sídlem Rudník č. p. 545,
543 72 Rudník, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2c/72/2018 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. p. č. 4316 – orná
půda o výměře 59.289 m2 v kat. území
Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2d/72/2018 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v budově
KD Arnultovice č. p. 32 – jedna místnost – šatna o celkové výměře 46 m2.
Hlasování: 5–0–0
2e/72/2018 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5–0–0
3/72/2018 – organizační strukturu
Obecního úřadu v Rudníku a počet
zaměstnanců obce Rudník v pracovním poměru k 1. 4. 2018: celkem 18,5
zaměstnance, a to v dělnických profesích 6 zaměstnanců a 12,5 zaměstnance v pozici úředníka OÚ.
Hlasování: 5–0–0
4/72/2018 – RO projednala problematiku nákupu vozidla k zajištění péče
o obecní lesy a po diskusi rozhodla
o doplnění rozpočtového opatření
– navýšení částky na nákup vozidla
o 350.000 Kč. Rozpočtové opatření č.
2/2018 projedná ZO dne 29. 3. 2018.
Hlasování: 5–0–0
RO neschválila:
2b/72/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemek st. p. č. 700 – zastavěná plocha o výměře 19 m2 a část
pozemku p. p. č. 3226 – ostatní plocha o výměře 25 m2, vše v kat. území
Rudník.
Hlasování: 0–0–5
RO ukládá:

Výpis přijatých usnesení
z 72. jednání rady obce
dne 28. 3. 2018
RO doporučuje ZO:
1a/72/2018 – schválit pro zakázku
malého rozsahu s názvem „Dopravní

území Javorník v Krkonoších, za podmínky ze strany SPU 1,5 násobku m2
pozemků ve vlastnictví obce Rudník.
Hlasování: 5–0–0

2f/72/2018 – RO ukládá MO zahájit
jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci směny pozemků st. p. č.
128 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 710 m2, st. p. č. 212 – zastavěná plocha a p. p. č. 243/1 – ostatní
plocha o výměře 852 m2, vše v kat.

RO schvaluje:
1/73/2018 – dodavatele k akci „Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro obec Rudník“ firmu JD
ROZHLASY, s. r. o., Vigantice 196, 756
61, IČO: 27797007 s nabídkovou cenou
514.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
2/73/2018 – přijetí daru pro SDH
Rudník-Arnultovice od dárce Nadace
Agrofert ve výši 50.000 Kč na úhradu
vybavení pro zásah jednotky SDH –
elektrocentrála, motorová kotoučová
rozbrušovací pila.
Hlasování: 4–0–0
3/73/2018 – realizaci zemních prací na p. p. č. 2017 k. ú. Rudník ve výši
7.000 Kč za účelem vyzvednutí sochy
kříže u pivovaru.
Hlasování: 4–0–0
4a/73/2018 – závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Rudník ke dni 31.
12. 2017.
Hlasování: 4–0–0
4b/73/2018 – odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2018 v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
5a/73/2018 – návrh rozpočtu ZŠ
a MŠ Rudník, okres Trutnov, na rok
2018 v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
5b/73/20108 – Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019–2020 rozpočtu
ZŠ a MŠ Rudník, okres Trutnov, v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
5c/73/2018 – Základní a Mateřské
škole Rudník, okres Trutnov, čerpání
z rezervního fondu do výše 100.000
Kč. Přehled o čerpání bude předložen RO ke kontrole v termínu 6/2018
a 12/2018.
Hlasování: 4–0–0
5d/73/2018 – pro rok 2018 Základní
a Mateřské škole Rudník, okres Trutnov, tyto sledované závazné ukazatele:
511/330 opravy a udržování –
395.000 Kč, 502/350 elektrická
energie – 60.000 Kč, 518/371 služby
kopírování – 40.000 Kč, 501/370 kancelářský mat. – 60.000 Kč
Čerpání těchto závazných ukazatelů
bude předloženo RO ke kontrole v termínu 6/2018 a 12/2018.
Hlasování: 4–0–0
6a/73/2018 – zveřejnění záměru prodeje pozemku st. p. č. 676 – zastavěná
plocha o výměře 20 m2, kat. území
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
6d/73/2018 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 56 – ostatní
plocha o výměře 213 m2, část pozemku
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p. p. č. 2775 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2 (celková výměra 334
m2) a pozemku p. p. č. 2776 – ostatní
plocha o výměře 234 m2, vše v k. ú.
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
6e/73/2018 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 117 – travní porost o výměře 1.290 m2, v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
6f/73/2018 – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 3180/4
– ostatní plocha o výměře 55 m2, kat.
území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
6g/73/2018 – pronajmout nebytový
prostor – garáž v suterénu domu č. p.
412 o celkové výměře 24 m2, na dobu
určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
Cena za pronájem nebytového prostoru 240 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2a/44/08 ze dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 4–0–0
6i/73/2018 – zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. p. č. 959/3 – ostatní
plocha o výměře 662 m2, v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4–0–0
7a/73/2018 – poskytnutí daru ve výši
1.130 Kč na úhradu jízdného při akci
Poslední mazání konané dne 10. 3.
2018 a pořádané TJ -Ski Rudník.
Hlasování: 4–0–0
7b/73/2018 – poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5.000 Kč na podporu
a provoz potravinového skladu pro lidi
v nouzi, který provozuje Oblastní charita Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská
332, 541 03 Trutnov.
Hlasování: 4–0–0
7c/73/2018 – rozpočtové opatření č.
3/2018, kterým se rozpočtové výdaje
se zvýší o 6.130 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech sníží o 6.130 Kč.
Hlasování: 4–0–0
RO neschválila:
6b/73/2018 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. 639 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2 (celková výměra 671 m2) a části pozemku p.
p. č. 2931/1 – ostatní plocha (ostat.
komunikace) o výměře cca 70 m2 (celková výměra 314 m2), v k. ú. Rudník.
Hlasování: 0–4–0
6c/73/2018 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 4410 – orná
půda o výměře 2.924 m2, v kat. území
Rudník.
Hlasování: 0–4–0
6h/73/2018 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 959/3 – ostatní
plocha o výměře 662 m2, v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 0–4–0
RO bere na vědomí:
5e/73/2018 – termíny ředitelského
volna 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

Výpis přijatých usnesení
z 74. jednání rady obce
dne 9. 5. 2018
RO schvaluje:
1a1/74/2018 – ukončení nájemní
smlouvy na řadový RD č. p. 553 Rud-
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ník, smlouva bude ukončena dohodou,
pod podmínkou vzájemného vyrovnání
a schválení ZO.
Hlasování: 4–0–0
1a2/74/2018 – uzavření nájemní
smlouvy na řadový RD č. p. 553.
Hlasování: 4–0–0
1a3/74/2018 – zveřejnění záměru
prodeje st. p. č. 1083, k. ú. Rudník, na
kterém se nachází stavba řadového
rodinného domu č. p. 553.
Hlasování: 4–0–0
1b/74/2018 – pronájem bytu č. x
v Rudníku č. p. 494 na dobu určitou,
do 31. 8. 2018, podmínkou pro předání
klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
1c/74/20108 – podání písemného
oznámení žadatelům, kteří jsou zapsáni v seznamu, že dojde ke zrušení
jejich žádostí o byt.
Hlasování: 5–0–0
1d/74/2018 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 4316 – orná
půda o výměře 59. 289 m2, v kat. území Rudník. Pachtovní 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.
Hlasování: 5–0–0
1e/74/2018 – pronajmout nebytový
prostor v budově KD Arnultovice č. p.
32 – jedna místnost – šatna o celkové
výměře 46 m2, společnosti PDV Stavby
s. r. o., se sídlem Újezd 450/40, 118 00
Praha 1, na dobu určitou od 1. 5. 2018
do 31. 12. 2018. Cena za pronájem nebytového prostoru 550 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze
dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 5–0–0
1f/74/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 3180/4
– ostatní plocha o výměře 55 m2, kat.
území Rudník. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5–0–0
1g2/74/2018 – pronajmout pozemky
p. p. č. 515/14 – o výměře 1.267 m2 a p.
p. č. 638/1 – o výměře 642 m2, kat. území Arnultovice, společnosti PDV Stavby
s. r. o., se sídlem Újezd 450/40, 118 00
Praha 1, zastoupené jednatelem Ing.
Danielem Slovákem, na dobu určitou
od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018. Cena za
pronájem pozemků je stanovena 1 Kč/
m2/měsíc.
Hlasování: 5–0–0
1g3/74/2018 – pronajmout pozemek p. p. č. 587/2 – o výměře 883
m2 a části pozemků p. p. č. 636/3 –
o výměře 2.150 m2 a p. p. č. 636/4 –
o výměře 2.350 m2, vše v k. ú. Rudník,
společnosti BAK a GEOSAN – Rudník,
se sídlem Žitenická 871/1, 109 00
Praha 9 – Prosek, na dobu určitou od
1. 4. 2018 do 31. 12. 2018. Cena za pronájem pozemků je stanovena 1 Kč/
m2/měsíc.
Hlasování: 5–0–0
1i/74/2018 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 658/2 – ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1j/74/2018 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku

p. p. č. 678/6 – ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1k/74/2018 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 2407/1 – travní porost o výměře
195 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1l/74/2018 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 2347/5 – zahrada o výměře 48
m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1m/74/2018 – RO dává souhlas s využitím pozemku p. p. č. 4152 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
2307 m2, kat. území Rudník pro plánovanou akci „Rekreační areál Smrčina
– Černý Důl – Čistá“, za podmínky uvedení do původního stavu, společnosti
Zelený kopec s. r. o., Komenského 249,
500 03 Hradec Králové.
Hlasování: 5–0–0
2a1/74/2018 – výzvu na zakázku
malého rozsahu – osobní vozidlo pro
správu lesů obce Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
2a2/74/2018 – seznam obeslaných
firem pro zakázku malého rozsahu –
osobní vozidlo pro správu obecních
lesů obce Rudník.
Hlasování: 5–0–0
3a/74/2018 – poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000 Kč za reprezentaci
obce.
Hlasování: 5–0–0
3b/74/2018 – poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
IČ 61383198.
Hlasování: 5–0–0
3c/74/2018 – poskytnutí finančního
daru ve výši 20.000 Kč.
Hlasování: 5–0–0
3d/74/2018 – poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000 Kč pro SK OKAMI
TEAM z. s. za propagaci obce na Dni
otevřených dveří MMR v Praze.
Hlasování: 5–0–0
4a/74/2018 – RO schvaluje, na návrh tajemníka obecního úřadu, do
funkce hlavního pověřence ochrany
osobních údajů obce Rudník paní
Ing. Martinu Jiráskovou, stávajícího
zaměstnance obce Rudník, zařazené do obecního úřadu jako referent
Odboru správního, rozpočtu a financí
OÚ Rudník, a do funkce pověřence
ochrany osobních údajů pro oblast IT
pana Davida Durtuse, stávajícího zaměstnance obce Rudník, zařazeného
do obecního úřadu jako referent stavebního úřadu, a ukládá tajemníkovi
OÚ upravit v tomto smyslu organizační řád obecního úřadu a pracovní
smlouvy jmenovaných.
Hlasování: 4–1–0
5a/74/2018 – článek 1 písm. b) Vnitřní směrnice č. 2/2018, Zásady čerpání
sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Rudník, se
doplňuje o nový bod 3), který zní:
Z fondu lze poskytnout jednorázovou
nevratnou sociální výpomoc (dále jen
„sociální výpomoc“) zaměstnancům
a uvolněným zastupitelům, popř. jejich
nejbližším pozůstalým v závažných
případech a při řešení složitých životních situací. Sociální výpomoc má
charakter peněžního plnění a může

v jednotlivých případech činit až
30.000 Kč. O jejím poskytnutí rozhoduje rada obce na žádost zaměstnance nebo pozůstalých. Finanční plnění
je vyplaceno na účet žadatele bezprostředně po schválení v radě obce.
Hlasování: 5–0–0
RO revokuje (ruší):
1g1/74/2018
–
usnesení
1c/71/2018 ze dne 12. 3. 2018.
Hlasování: 5–0–0

č.

RO odkládá:
1f/74/2018 – projednání pronájmu
(propachtování) pozemku p. p. č.
959/3 – ostatní plocha o výměře 662
m2 v k. ú. Javorník v Krkonoších. Pachtovní 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.
Hlasování: 5–0–0

Výpis usnesení z 28. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 29. 3. 2018
ZO schvaluje:
2a/28/2018 – bezúplatný převod
pozemků p. p. č. 3013/16 – ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 23
m2, p. p. č. 3013/17 – ostatní plocha
(jiná plocha) o výměře 44 m2 a p. p.
č. 3013/18 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 10 m2, vše v obci a kat.
území Rudník, v souladu se zákonem
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pozemky jsou
zastavěny místní komunikací, jejíž
těleso je ve vlastnictví obce Rudník
a údržbu na nich provádí obec Rudník,
z majetku České republiky – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec
Králové, na obec Rudník.
Hlasování: 12–0–0
2b/28/2018 – „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., dle
ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 16 odst. 8
zákona 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o státním podniku“) mezi Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08
Nový Hradec Králové, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 12–0–0
3a1/28/2018 – přijetí dotace z rozpočtu ministerstva vnitra na akci „Dopravní automobil s přívěsem nákladním pro jednotky SDH “ v maximální
výši 450.000 Kč.
Hlasování: 12–0–0
3a2/28/2018 – zajištění vlastních
zdrojů k financování pořízení dopravního automobilu s přívěsem nákladním pro jednotky SDH s celkovými
předpokládanými náklady 900.000 Kč
bez DPH.
Hlasování: 12–0–0
3b/28/2018 – přijetí dotace z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj
na akci „Sportovní hřiště při Základ-

ní škole Rudník“ v maximální výši
1.109.202 Kč
Hlasování: 12–0–0
3c1/28/2018 – dotaci na celoroční
činnost pro SDH Arnultovice, pobočný
spolek, v navrhované výši 35.015 Kč.
Hlasování: 12–0–0
3c2/28/2018 – veřejnoprávní smlouvu č. 4/2018 o poskytnutí dotace na
celoroční činnost pro SDH Arnultovice,
pobočný spolek.
Hlasování: 12–0–0
3c3/28/2018 – dotaci na celoroční
činnost pro SDH Javorník, pobočný
spolek, v navrhované výši 80.900 Kč.
Hlasování: 11–0–2
3c4/28/2018 – veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 o poskytnutí dotace na
celoroční činnost pro SDH Javorník,
pobočný spolek.
Hlasování: 12–0–1
3c5/28/2018 – dotaci na celoroční
činnost pro TJ–SKI Rudník, z. s., v navrhované výši 15.000 Kč.
Hlasování: 12–0–1
3c6/28/2018 – veřejnoprávní smlouvu
č. 6/2018 o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro TJ–SKI Rudník, z. s.
Hlasování: 12–0–1
3d/28/2018 – rozpočtové opatření č.
2/2018, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 3.012.258,80 Kč a rozpočtové výdaje zvýší o 2.895.834,80 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech zvýší
o 116.424 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4a/28/2018 – dodavatele k veřejné
zakázce malého rozsahu na dodávku
s názvem„Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro SDH
Rudník-Arnultovice“ firmu: TECHSPORT s. r. o., za nabídkovou cenu
750.300 Kč bez DPH. V případě, že
dojde ke skutečnostem dle § 124 zákona o zadávání veřejných zakázek,
bude uzavřena kupní smlouva s uchazečem, který se umístil jako druhý
v pořadí, s firmou Vesta Auto Corson
s. r. o. s nabídkovou cenou 768.823 Kč
bez DPH.
Hlasování: 13–0–0
5a/28/2018 – plán činnosti finančního výboru na rok 2018 v předloženém
znění.
Hlasování: 13–0–0
5b/28/2018 – bezúplatný převod
staré CAS 24 z majetku obce Rudník
na obec Horní Olešnice.
Hlasování: 13–0–0
ZO odkládá:
3c7/28/2018 – schválení dotace na
celoroční činnost pro DIVILIDI, z. s., na
příští jednání ZO.
Hlasování: 13–0–0
3c8/28/2018 – schválení veřejnoprávní smlouvy č. 7/2018 o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro
pro DIVILIDI, z. s., na příští jednání ZO.
Hlasování: 13–0–0
ZO ukládá:
5c/28/2018 – ZO ukládá RO zpracování zákazu podomního prodeje v obci
Rudník do dalšího jednání ZO.
Hlasování: 13–0–0
Pro RN připravila Kamila Vejdělková
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