Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 16. května 2018
ZO schvaluje:
1a/29/2018 - ZO schvaluje „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 - ZO schvaluje „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 - ZO schvaluje 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 - ZO schvaluje 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 SVplochy 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 - ZO schvaluje 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.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 11-1-0
1d/29/2018 - ZO schvaluje prodej pozemku st.p.č. 676 – zastavěná plocha o výměře 20 m2, kat. území Rudník.
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 (1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
1f/29/2018 - ZO schvaluje vyřazení a likvidaci majetku v hodnotě 18.859,35 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
1g1/29/2018 - ZO schvaluje přijetí daru od TJ Rudník, a to “Stánek rychlého občerstvení na fotbalovém hřišti
v Rudníku”
HLASOVÁNÍ: 9-3-0
2a1/29/2018 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost pro DIVILIDI, zapsaný spolek v navrhované výši
11.248 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0

2a2/29/2018 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2018 o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro
DIVILIDI, zapsaný spolek.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2b/29/2018 – ZO schvaluje 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 - ZO schvaluje 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 – ZO schvaluje přístavbu hasičské zbrojnice čp. 32, variantu č 1. Pověřuje MO k jednání a pořízení
projektové dokumentace na přístavbu.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3b2/29/2018 – ZO schvaluje 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 - ZO schvaluje OZV č. 1/2018 o nočním klidu v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
ZO odkládá:
1e/29/2018 - ZO odkládá prodej pozemku p.p.č. 117 – travní porost o výměře 1.290 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 (1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
ZO bere na vědomí:
3a1/29/2018 - ZO bere na vědomí 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 – ZO bere na vědomí pravidla postupů 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 - ZO ukládá 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 - ZO ukládá 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
NÁVRH BYL SCHVÁLEN

4b2/29/2018 - ZO ukládá 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 - ZO pověřuje 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 - ZO stanovuje 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 – ZO volí pověřeného zastupitele jako dalšího oddávajícího pana Jana Teplého.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1

Ověřovatelé : Ing. Jiří Stuchlík
Jan Teplý
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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