Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 7. prosince 2017
ZO schvaluje:
2a/26/2017 - ZO schvaluje vyřazení a likvidaci majetku v hodnotě 116.990 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2b/26/2017 - ZO schvaluje změnu investice, z účtu 042/38 převedení částky 6.800 Kč do nákladů z důvodu
nerealizování investičního záměru – Stavební úpravy hasičské zbrojnice čp. 32, Javorník v Krkonoších.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3a/26/2017 - ZO schvaluje dodavatelem zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro akci
„Výstavba kanalizace Rudník výkon činnosti TDI a BOZP“ firmu: Společnost pro obec Rudník, vedoucí
společník firma TELMONT Nymburk s.r.o. , za nabídkovou cenu 840.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1
4a/26/2017 – ZO schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky na pořízení Cisternové automobilové stříkačky ve výši 2.500.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
4b1/26/2017 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost TJ – SKI Rudník, z.s. v navrhované výši 12.500 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1 (jmenovitě Kaplan)
4b2/26/2017 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2017 o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ –
Ski Rudník a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1 (jmenovitě Kaplan)
4c/26/2017 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 8.980.215
Kč a rozpočtové výdaje sníží o 2.055.841 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 11.036.056 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
4d1/26/2017 – ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018. Rozpočtové příjmy ve výši 77.309.000 Kč a
rozpočtové výdaje ve výši 92.848.600 Kč. Financování výdajů ve výši 15.539.600 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném účtu.
HLASOVÁNÍ: 12-1-1 (jmenovitě Šmahelová)
4d2/26/2017 – ZO schvaluje plán hospodářské činnosti na rok 2018. Náklady ve výši 6.800.000 Kč a
výnosy ve výši 7.065.000 Kč. Zisk HČ v roce 2018 je plánovaná ve výši 265.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1 (jmenovitě Šmahelová)
5a2/26/2017 - ZO schvaluje neuvolněným členům ZO, kteří vykonávají více funkcí, poskytnutí měsíční
odměny do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce ve smyslu zák. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní
zřízení) ve změní pozdějších předpisů.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
5a3/26/2017 – ZO souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené starostovi ve výši 16 dnů.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
5b/26/2017 - ZO schvaluje termíny veřejného zasedání ZO na rok 2018 od 18:00 takto:

18.1.2018, 22.3.2018, 26.4.2018, 24.5.2018, 21.6.2018, 13.9.2018.
Další termíny jednání ZO se budou řídit termínem voleb a termínem ustavujícího zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
5c/26/2017 – ZO schvaluje dodavatelem komodit na dobu 12. po sobě jdoucích měcíců firmu ČEZ Prodej,
a.s. za cenu 672.921 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
ZO bere na vědomí:
5a1/26/2017 - ZO bere na vědomí legislativní změny v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce
a ponechává částky v dosavadních výších.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0

Ověřovatelé : Markéta Lhotová
Ing. Jiří Stuchlík
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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