Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

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
1e/31/2018 - Obec Rudník, IČO 00278246, jako oprávněný z výhrady práva zpětné koupě, zapsané
v Katastru nemovitostí na LV č. 1075 pro obec Rudník, katastrální území Arnultovice pod číslem jednacím
V-6441/2018-610 souhlasí se zřízením zástavního práva k zastavované nemovitosti (parcela č. 105/1) ve
prospěch ČS, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782, k zajištění
pohledávek z hypotečního úvěru č. 0668542109. Dále obec Rudník souhlasí se zřízením:
- zákazu zcizení Nemovitostí bez předchozího souhlasu oprávněného (podle článku 5 odst. 2 písm. (b) bod
(i) zástavní smlouvy), s výjimkou převodu na Budoucího vlastníka, který smluvní strany zřizují jako věcné
právo,
- závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším poradí nový dluh (podle článku 5 odst. 3 písm. (d)
zástavní smlouvy) jako poznámka,
- závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého (podle článku 5 odst. 3 písm. (e)
zástavní smlouvy) jako poznámka.

HLASOVÁNÍ: 9-0-0
NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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
NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Ověřovatelé : Lenka Kordová
Roman Kuhn-Gaber
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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