Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 29. března 2018
ZO schvaluje:
2a/28/2018 - ZO schvaluje 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 - ZO schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z
práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. dle ust. § 1746 ods. 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, (dale jen “zákon o státním podniku”) mezi Lesy české republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové na obec Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3a1/28/2018 - ZO schvaluje 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 – ZO schvaluje 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 – ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Sportovní hřiště
při Základní škole Rudník“ v maximální výši 1.109.202 Kč
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3c1/28/2018 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost pro SDH Arnultovice, pobočný spolek v navrhované
výši 35.015 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3c2/28/2018 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2018 o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro
SDH Arnultovice, pobočný spolek.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3c3/28/2018 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost pro SDH Javorník, pobočný spolek v navrhované výši
80.900 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-2
3c4/28/2018 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro
SDH Javorník, pobočný spolek.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
3c5/28/2018 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost pro TJ-SKI Rudník, z.s. v navrhované výši 15.000
Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1

3c6/28/2018 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018 o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro
TJ-SKI Rudník, z.s.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
3d/28/2018 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 3.012.258,80
Kč 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 - ZO schvaluje 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 – ZO schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2018 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
5b/28/2018 – ZO schvaluje bezúplatný převod staré CAS 24 z majetku obce Rudník na obec Horní Olešnice.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
ZO odkládá:
3c7/28/2018 - ZO odkládá schválení dotace na celoroční činnost pro DIVILIDI, z.s. na příští jednání ZO.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3c8/28/2018 - ZO odkládá 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 dalších jednání ZO.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
Ověřovatelé : Miroslav Sedláček
Jiří Vondrák
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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