USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
ze 75. jednání rady obce
dne 30. 5. 2018
RO schvaluje:
1/75/2018 – dodatek č. 1, kterým
se mění článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran, spočívající
ve změně termínu realizace přeložky distribučního zařízení do 30.
11. 2019.
Hlasování: 3–0–0
1b1/75/20108 – výzvu pro zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova dětského hřiště při Mateřské
škole v Rudníku“.
Hlasování: 3–0–0
1b2/75/2018 – seznam obeslaných firem: TR Antoš s.r.o., Na
Perchtě 1631, Turnov 511 01, Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131,
Tišnov 666 01, DŘEVOARTIKL spol.
s r.o., Brněnská 3857/13, Znojmo
669 02.
Hlasování: 3–0–0
1b3/75/2018 – výběrovou komisi
ve složení členové RO a ředitelka
ZŠ a MŠ Rudník paní Alice Kuhn-Gaberová.
Hlasování: 3–0–0
2a/75/2018 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 959/3
–ostatní plocha o výměře 662 m2,
v k. ú. Javorník v Krkonoších, Honebnímu společenstvu Rudník,
zastoupenému Václavem Hryzlíkem, se sídlem Maršovská 52, 542
24 Svoboda nad Úpou. 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: 4–0–0
2b/75/2018 – „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV–12–2016877 VB 02 Rudník
KNN P.Č. 282/1 pro RD Malá“, v k.
ú. Rudník, mezi ČEZ Distribucí, a.s.,
se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupenou
na základě plné moci společností
COMP spol. s r.o., Maloskalická 68,
552 03 Česká Skalice, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
2c/75/2018 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 517/1 –
travní porost o výměře 698 m2, v k.
ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2d/75/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemek p. p. č. 147
– ostatní plocha o výměře 147 m2,
v kat. území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2e/75/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p. p. č.
2321/1 – travní porost o výměře 77
m2 a část pozemku p. p. č. 2410/2
– travní porost o výměře 24 m2, vše
v kat. území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2f/75/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
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658/2 – ostatní plocha o výměře
40 m2 v k. ú. 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: 4–0–0
2g/75/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
678/6 – ostatní plocha o výměře
100 m2 v k. ú. 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: 4–0–0
2h/75/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
2407/1 – travní porost o výměře
195 m2, v 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: 4–0–0
2i/75/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
2347/5 – zahrada o výměře 48
m2, v 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: 4–0–0
2j/75/2018 – záměr výpůjčky nebytového prostoru v objektu č. p. 51,
Rudník „ přízemí – prostory vinárny“
v majetku obce Rudník, který tvoří
provozovna 180 m2, sklady 20 m2,
sociální zařízení a chodby 26,5 m2.
Doba výpůjčky od 1. 7. 2018 do 3. 1.
2019.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
ze 76. jednání rady obce
dne 13. 6. 2018
RO schvaluje:
1a/76/2018 – dodavatelem zakázky: „Dodávka terénního vozidla
v provedení pick-up pro lesního
hospodáře“ firmu ESAKO Ing.
Eduard Sýkora, za nabídkovou cenu
562 236 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
2a/76/2018 – RO uděluje souhlas
k přijetí daru od MZ Liberec ve výši
10 000 Kč pro ZŠ a MŠ Rudník,
okres Trutnov, na prázdninový tábor
školní družiny v Českém ráji.
Hlasování: 5–0–0
2b/76/2018 – zřízení školního klubu pro žáky ZŠ a MŠ Rudník, okres
Trutnov.
Hlasování: 5–0–0
2c/76/2018 – ZŠ a MŠ Rudník,
okres Trutnov, čerpání z fondu odměn v částce 100 000 Kč.
Hlasování: 5–0–0
3/76/2018 – bezplatné zapůjčení
stanu dle přiložené žádosti.
Hlasování: 5–0–0
4a/76/2018 – ceník služeb za pronájem veřejného antukového hřiště

u obecního úřadu, platný od 1. 7.
2018 v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
4b/76/2018 – provozní řád veřejného antukového hřiště u obecního
úřadu v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
4c/76/2018 – návštěvní řád veřejného antukového hřiště u obecního
úřadu v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
ze 77. jednání rady obce
dne 20. 6. 2018
RO schvaluje:
1a/77/2018 – výpůjčku nebytového prostoru v objektu č. p. 51,
Rudník „ přízemí – prostory vinárny“ v majetku obce Rudník, který
tvoří provozovna 180 m2, sklady
20m2, sociální zařízení a chodby
26,5 m2, panu Zdeňku Hrochovi, IČ:
72873922, Vrchlabí. Doba výpůjčky
od 1. 7. 2018 do 3. 1. 2019.
Hlasování: 3–0–0
1b/77/2018 – odkup 36 ks židlí za
cenu 18 000 Kč, 5 ks stolů masivních velkých za cenu 12 500 Kč a 3
ks stolů masivních malých za cenu
5 400 Kč; celková cena 35 900 Kč.
Hlasování: 3–0–0
1c/77/2018 – prodej dvoukolového
žebříku ZD 12 v. č. 788709 za cenu
10 000 Kč.
Hlasování: 3–0–0
2a/77/20108 – prodloužit termín
pro výzvu pro zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova dětského
hřiště při Mateřské škole v Rudníku“ do 1. 8. 2018.
Hlasování: 3–0–0
4a/77/2018 – účetní závěrku ZŠ/
MŠ Rudník za rok 2017.
Hlasování: 3–0–0
4b/77/2018 – hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov, za účetní období
2017 ve výši 424 841,28 Kč.
Hlasování: 3–0–0
4c/77/2018 – rozdělení hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov, za účetní období 2017 takto:
224.841,28 Kč převést do rezervního fondu, 200.000 Kč převést do
fondu odměn.
Hlasování: 3–0–0
Výpis přijatých usnesení
ze 78. jednání rady obce
dne 18. 7. 2018
RO schvaluje:
1a/78/2018 – pronájem bytu č. x
v Rudníku č. p. 311. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31. 10. 2018 a podmínkou pro
předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb
za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
1b/78/2018 – pronájem bytu č. x

v Rudníku č. p. 414. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31. 10. 2018 a podmínkou pro
předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb
za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
1c/78/2018 – uzavření smlouvy
o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO:
s panem Erhartem Tůmou zastupujícím firmu ITT.CZ s.r.o. se sídlem
Mladé Buky č. p. 396. Tato smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou od 1.
8. 2018. Cena na rok 2018 se stanovuje na 1 127 Kč, je to poměrná
část z celkové roční sazby (2 705
Kč/rok).
Hlasování: 5–0–0
1d/78/2018 – uzavření smlouvy
o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO:
s panem Z. Hrochem pro provozovnu restaurace U Hrocha v Rudníku
č. p. 51. Tato smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou od 1. 8. 2018. Cena
na rok 2018 se stanovuje na 1 127
Kč, je to poměrná část z celkové
roční sazby (2 705 Kč/rok).
Hlasování: 5–0–0
1e/78/2018 – uzavření smlouvy
o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO:
s panem Ing. arch. Jiřím Kučerou
pro provozovnu v Rudníku č. p. 132.
Tato smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou od 1. 8. 2018. Cena na rok
2018 se stanovuje na 1 127 Kč, je to
poměrná část z celkové roční sazby
(2 705 Kč/rok).
Hlasování: 5–0–0
1f1/78/2018 – splátkový kalendář na dluh s měsíčními splátkami
2.200 Kč.
Hlasování: 5–0–0
1f2/78/2018 – podání žaloby
k soudu (při nedodržení splátkového kalendáře) za dlužné nájemné, prostřednictvím JUDr. Jakuba
Huspeka.
Hlasování: 5–0–0
2a/78/2018 – ZŠ a MŠ Rudník,
okres Trutnov, použít přeplatek
plynu za rok 2017 na nákup tabule
triptych s ramenem a Optoma projektoru.
Hlasování: 5–0–0
3a/78/2018 – Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 14. 11. 2017 na akci
„Výstavba kanalizace v obci Rudník“.
Hlasování: 5–0–0
RO pověřuje:
3b/78/2018 – RO pověřuje starostu podáním odvolání na MŽP.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
ze 79. jednání rady obce
dne 1. 8. 2018
RO schvaluje:
1a/79/2018 – dodavatelem zakázky „Obnova dětského hřiště při Ma-

teřské škole Rudník“ firmu: Hřiště
hrou s.r.o., za nabídkovou cenu 216
930 Kč bez DPH.
Hlasování: 3–0–0
Výpis usnesení
z 29. zasedání zastupitelstva
obce dne 16. 5. 2018
ZO schvaluje:
1a/29/2018
–
„Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 31/512/2018“.
Předmět bezúplatného převodu – p.
p. č. 3013/16, p. p. č. 3013/17 a p. p.
č. 3013/18, vše v obci a kat. území
Rudník, kterou předkládá Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec
Králové, odbor Odloučené pracoviště
Trutnov, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 11–0–0
1b/29/2018 – „Kupní smlouvu“–
předmětem koupě podle této smlouvy je díl „c“ o výměře 1 m2 , díly „a“
a „d“o výměře 91 m2 a díl „b“ o výměře 2 m2, vše v k. ú. Rudník, dle geometrického plánu č. 1298–210/2017,
za účelem majetkoprávního vypořádání Komunikace na p. p. č. 1815/1
v k. ú. Rudník, kterou předkládá obec
Rudník (kupující) a pověřuje starostu
jejím podpisem. Náklady spojené
s prodejem uhradí obec Rudník.
Hlasování: 11–0–0
1c1/29/2018 – prodej pozemku p.
p. č. 56 – ostatní plocha o výměře
213 m2, kat. území Rudník. Cena za
pozemek dle ÚP SV– plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21% daň, ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 12–0–0
1c2/29/2018 – prodej pozemku p.
p. č. 2775 – ostatní plocha, ostat.
komunikace o výměře cca 100 m2(celková výměra 334 m2), kat. území
Rudník (bude upřesněno GP). Cena
za pozemek dle ÚP SV– plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21%
daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
Hlasování: 12–0–0
1c3/29/2018 – prodej pozemku
části p. p. č. 2776 – ostatní plocha, ostat. komunikace o výměře
cca 200 m2, kat. území Rudník
(bude upřesněno GP), zbývající
část zůstane ve vlastnictví obce
Rudník. Cena za pozemek dle ÚP
SV– plochy smíšené obytné 75 Kč/
m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice
č. 1/2015, za podmínky zřízení VB
– služebnosti, spočívající v právu
vjezdu a vstupu k pozemku p. p. č.
44 v k. ú. Rudník, a st. p. č. 25 v k.
ú. Rudník. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 11–1–0
1d/29/2018 – prodej pozemku
st. p. č. 676 – zastavěná plocha
o výměře 20 m2, kat. území Rudník.
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Cena za pozemek dle ÚP – DS plochy dopravní infrastruktury 30 Kč/
m2+ 21% daň, ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(1000 Kč kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
1f/29/2018 – vyřazení a likvidaci
majetku v hodnotě 18 859,35 Kč.
Hlasování: 12–0–0
1g1/29/2018 – přijetí daru od
TJ Rudník, a to „Stánek rychlého
občerstvení na fotbalovém hřišti
v Rudníku“.
Hlasování: 9–3–0
2a1/29/2018 – dotaci na celoroční činnost pro DIVILIDI, zapsaný
spolek, v navrhované výši 11 248
Kč.
Hlasování: 12–0–0
2a2/29/2018 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 7/2018 o poskytnutí
dotace na celoroční činnost pro
DIVILIDI, zapsaný spolek.
Hlasování: 12–0–0
2b/29/2018 – přijetí dotace ve
výši 20 000 Kč na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na
skupinu „C“ pro členy JPO.
Hlasování: 12–0–0
2c/29/2018 – rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 370 000 Kč
a rozpočtové výdaje zvýší o 1 490
027 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech sníží o 1 120 027 Kč.
Hlasování: 12–0–0
3b1/29/2018 – přístavbu hasičské zbrojnice č. p. 32, variantu č 1.
Pověřuje MO k jednání a pořízení
projektové dokumentace na přístavbu.
Hlasování: 13–0–0
3b2/29/2018 – přílohu darovací
smlouvy mezi obcí Rudník a Diakonie ČCE – Středisko humanitární
a rozvojové spolupráce a pověřuje
starostu podpisem.
Hlasování: 13–0–0
4c/29/2018 – OZV č. 1/2018
o nočním klidu v předloženém
znění.
Hlasování: 13–0–0
ZO odkládá:
1e/29/2018 – prodej pozemku p.
p. č. 117 – travní porost o výměře
1290 m2, kat. území Rudník. Cena
za pozemek dle ÚP SV – plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21%
daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015,
za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (1000 Kč kolek
KN).
Hlasování: 12–0–0

pů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné
a přenesené působnosti obce
v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
Hlasování: 13–0–0
ZO ukládá:
3a2/29/2018 –starostovi obce
podat námitku SFŽP proti navržené finanční opravě ve výši 5 %
z celkové možné částky dotace
použité na financování zakázky
„Výstavba kanalizace Rudník“.
Hlasování: 13–0–0
3a3/29/2018 – starostovi obce
převzít Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci „Výstavba kanalizace Rudník“ a neprodleně vyzvat
dodavatele veřejné zakázky „Výstavba kanalizace Rudník“ k plnění předmětu zakázky dle smlouvy
o dílo.
Hlasování: 13–0–0
4b2/29/2018 – jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při
plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit dodržování
těchto pravidel při zpracování
osobních údajů obecním úřadem
a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů.
Hlasování: 13–0–0
ZO pověřuje:
1g2/29/2018 – majetkový odbor
k vypracování darovací smlouvy,
která bude předložena ke schválení při dalším zasedání ZO a objednání znaleckého posudku.
Hlasování: 9–3–0
ZO stanovuje:
4a/29/2018 –podle § 67 zákona
128/2000 Sb. – 15 členů zastupitelstva obce Rudník pro volební
období 2018–2022.
Hlasování: 12–0–1
ZO volí:
4d/29/2018 – pověřeného zastupitele jako dalšího oddávajícího
pana Jana Teplého.
Hlasování: 12–0–1
Výpis usnesení
z 30. zasedání zastupitelstva
obce dne 21. 6. 2018

ZO bere na vědomí:
ZO schvaluje:
3a1/29/2018 – oznámení SFŽP ze
dne 9. 5. 2018 o navržení finanční
opravy ve výši 5 % z celkové možné
částky dotace použité na financování zakázky „Výstavba kanalizace
Rudník“ z důvodu porušení správnosti postupu v zadávacím řízení.
Hlasování: 13–0–0
4b1/29/2018 – pravidla postu-
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1a/30/2018 – darovací smlouvu
„Stánek rychlého občerstvení na
fotbalovém hřišti v Rudníku“ mezi
TJ Rudník z.s. se sídlem Rudník č.
p. 545 (jako dárcem) a obcí Rudník
(jako obdarovaným) a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 12–0–0

1b/30/2018 – prodej pozemku p.
p. č. 517/1 – travní porost o výměře
698 m2, kat. území Rudník. Cena za
pozemek dle ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21% daň,
ve smyslu směrnice č. 1/2015, za
podmínky výhrady zpětné koupě,
zapsané jako právo věcné, a za
podmínky zřízení VB – služebnosti,
spočívající v právu vjezdu a vstupu k pozemku st. p. č. 280 v k. ú.
Rudník (vlastník nemovitosti č. p.
25 na st. p. č. 280). Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (1000 Kč kolek KN + GP
– vymezení služebnosti).
Hlasování: 12–0–0
1c/30/2018 – prodej části pozemku p. p. č. 3062/1 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 83 m2(celková výměra
2.345 m2), kat. území Rudník (bude
upřesněno GP). Cena za pozemek
dle ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (náklady GP + 1000 Kč
kolek KN).
Hlasování: 11–0–1
1d/30/2018 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, na prodej pozemku st. p. č. 1083 o výměře 48 m2 a stavby č. p. 553, která
se na uvedeném pozemku nachází.
Hlasování: 12–0–0
1e/29/2018 – ZO schvaluje vyřazení majetku prodejem v hodnotě
7 995 Kč.
Hlasování: 11–0–1
2a/30/2018 – přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve
výši 1 000 000 Kč k akci „Výstavba
kanalizace v obci Rudník – I. část
Arnultovice“
Hlasování: 12–0–0
2b/30/2018 – ZO schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2018,
kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 1.000.000 Kč a rozpočtové
výdaje zvýší o 39 238 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší
o 960 762 Kč.
Hlasování: 12–0–0
2c1/30/2018 – ZO po projednání
schvaluje celoroční hospodaření
obce Rudník a závěrečný účet za
rok 2017, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Rudník za
rok 2017, a to s výhradou vzhledem k zjištěným nedostatkům dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Hlasování: 12–0–0
2c2/30/2018 – následující opatření k nápravě nedostatků, zjištěných pří přezkoumání hospodaření
za rok 2017:
1) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provádět důslednou
kontrolu rozpočtových opatření
s důrazem na přesné zaúčtování
přijatých dotací, prostřednictvím
vedoucí odboru správního, rozpočtu a financí.
2) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provádět důslednou
kontrolu výdajů, ve vztahu k výdajové části rozpočtu obce s dů-

razem na závěrečné období roku,
prostřednictvím vedoucí odboru
správního, rozpočtu a financí.
Hlasování: 12–0–0
2d/30/2018 – účetní závěrku
obce Rudník za rok 2017.
Hlasování: 12–0–0
3a/30/2018 – dodatek č. 2 stanov
Svazku obcí Horní Labe v předloženém znění.
Hlasování: 12–0–0
ZO bere na vědomí:
3b/30/2018 – účetní závěrku
a závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2017.
Hlasování: 12–0–0
3c/30/2018 – Zápis z kontroly kontrolního výboru č. 2/2018
v předloženém znění.
Hlasování: 12–0–0
ZO revokuje (ruší):
1f/30/2018 – usnesení
1a/20/2017 ze dne 26. 1. 2017.
Hlasování: 12–0–0

č.

Výpis usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce
Rudník dne 13. září 2018
ZO schvaluje:

1a1/31/2018 - ZO schvaluje zřídit právo odpovídající věcnému
břemeni
– služebnost, která
zatěžuje část
pozemku p.p.č.
360/9 – ostatní plocha o výměře 198 m2, v k.ú. Rudník, a která
spočívá v právu chůze a jízdy přes
tento pozemek. Rozsah věcného
břemene je vyznačen na geometrickém plánu č. 1306- 42/2018.
Věcné břemeno bude zřízeno ve
prospěch pozemku st.p.č. 213/2
v k.ú Rudník. Právo odpovídající
věcnému břemeni bude zřízeno
úplatně za cenu 1.000 Kč + 21%
DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene budou
hradit žadatelé.
Hlasování: 8-0-0
1a2/31/2018 - ZO schvaluje
zřídit právo odpovídající věcnému břemeni – služebnost, která
zatěžuje část
pozemku p.p.č.
360/9 – ostatní plocha o výměře 198 m2, v k.ú. Rudník, a která
spočívá v právu chůze a jízdy přes
tento pozemek. Rozsah věcného
břemene je vyznačen na geometrickém plánu č. 1307- 43/2018.
Věcné břemeno bude zřízeno ve
prospěch pozemku st.p.č. 204/1
v k.ú Rudník. Právo odpovídající
věcnému břemeni bude zřízeno
úplatně za cenu 1.000 Kč + 21%
DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene budou
hradit žadatelé.
Hlasování: 8-0-0
1a3/31/2018 - ZO schvaluje zřídit právo odpovídající věcnému
břemeni – služebnost, která zatěžuje část pozemku p.p.č. 360/9
– ostatní plocha o výměře 198
m2, v k.ú. Rudník, a která spočívá
v právu chůze a jízdy přes tento

pozemek. Rozsah věcného břemene je vyznačen na geometrickém
plánu č. 1308- 44/2018. Věcné
břemeno bude zřízeno ve prospěch
pozemku st.p.č. 212/2 v k.ú Rudník. Právo odpovídající věcnému
břemeni bude zřízeno úplatně za
cenu 1.000 Kč + 21% DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene bude hradit žadatel.
Hlasování: 8-0-0
1b/31/2018 - ZO schvaluje převod pozemku st.p.č. 126 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2, v k.ú. Arnultovice do
vlastnictví obce Rudník. Cena za
pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Hlasování: 9-0-0
1c/31/2018 – RO schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne
14.11.2017 na akci „Výstavba kanalizace v obci Rudník“
Hlasování: 9-0-0
1d2/31/2018 – ZO schvaluje Dodatek č.1 darovací smlouvy mezi
obcí Rudník a Diakonie ČCE –
Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce a pověřuje starostu
podpisem.
Hlasování: 9-0-0
2a/31/2018 - ZO schvaluje přijetí investiční dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje
ve výši 1.000.000 Kč na pořízení
cisternové automobilové stříkačky
CAS 20.
Hlasování: 9-0-0
2b/31/2018 – ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro
SDH Arnultovice, zastoupenou
starostou M. Hronkem na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním kulturní akce „Hasičská závěrečná“ dne 22.9.2018.
Hlasování: 9-0-0
2c/31/2018 – ZO schvaluje převod finančních prostředků z účtu
hospodářské činnosti obce Rudník ve výši 14.000.000 Kč na účet
hlavní činnosti obce Rudník.
Hlasování: 9-0-0
2d/31/2018 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018, kterým se rozpočtové příjmy zvýší
o 1.724.204,50 Kč a rozpočtové
výdaje zvýší o 997.900 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší
o 726.304,50 Kč.
Hlasování: 9-0-0
3a/31/2018 – ZO schvaluje text
výzvy k podání nabídek k zakázce
malého rozsahu s názvem „Administrace dotace a dotační management k akci Cyklostezka Rudník“
a seznam obeslaných firem.
Hlasování: 9-0-0
ZO revokuje (ruší):
1d1/31/2018 – ZO revokuje (ruší)
usnesení č. 3b2/29/2018 ze dne
16.5.2018.
Hlasování: 9-0-0
Pro RN 3/2018
připravila Kamila Vejdělková
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