Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 3. jednání rady obce
dne 10. 12. 2018
RO schvaluje:
1a/3/2018 – dodavatelem dětského hřiště u OÚ firmu DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., IČ: 26306921, se
sídlem Brněnská 3794/27, 669 02
Znojmo, za cenu 181.700 Kč bez
DPH.
Hlasování: 5–0–0
1b/3/2018 – zadání zhotovení
projektové dokumentace pro
výstavbu pumptracku Rudník za
cenu 24.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
1c/3/2018 – zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na rekonstrukci silnice II/325 Hostinné–
Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2a1/3/2018 – dodavatelem elektrické energie pro obec Rudník
na rok 2019 společnost Lumius,
spol. s r. o., se sídlem Horní 700,
739 25 Sviadnov, IČ: 25911945, za
cenu 448.865 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2a2/3/2018 – dodavatelem plynu pro obec Rudník na rok 2019
společnost Energie ČS, a. s., se
sídlem Budějovická 1518/13a,
140 00 Praha 4, IČ: 24256692, za
cenu 448.495 Kč.
Hlasování: 5–0–0
3a/3/2018 – poskytnutí finančního daru pro TJ-Ski Rudník, z.
s., ve výši 1.752 Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s organizací akce Rudnickej vejšlap
dne 13. 10. 2018.
Hlasování: 5–0–0
3b/3/2018 – prodejní cenu propagačních předmětů – kalendář
200 Kč, pohledy 5 Kč. RO určuje
pro prodej 50 ks kalendářů a pro
reklamní účely 80 ks kalendářů.
Hlasování: 5–0–0
4b1/3/2018 – ukončení nájemní smlouvy ze dne 17. 5. 2016
na nebytový prostor v č. p. 406,
Rudník „prodejna potravin Rudník–Terezín“ dohodou ke dni 31.
12. 2018.
Hlasování: 5–0–0
4c1/3/2018 – výzvu „Výběrové řízení na pronájem a provozování
nebytového prostoru v objektu č.
p. 406, Rudník ,prodejna potravin Rudník–Terezín‘“.
Hlasování: 5–0–0
4c2/3/2018 – výzvu „Výběrové řízení na pronájem a provozování
nebytového prostoru v objektu č.
p. 51, Rudník ,přízemí – prostory
vinárny‘“.
Hlasování: 5–0–0
4d/3/2018 – uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb č. 5884“
mezi Městskou knihovnou s regionálními funkcemi se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, 541
01 Trutnov, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
4e/3/2018 – „Smlouvu o právu
k umístění a provedení stavby
a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
4f/3/2018 – dohodu o náhradě za
bezesmluvní užívání stavebního
pozemku mezi Lesy České repub-
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liky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500
08 Nový Hradec Králové, a obcí
Rudník a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5–0–0
4g/3/2018 – uzavřít nájemní
smlouvu na část pozemku p. p.
č. 33 – ostatní plocha o výměře
50 m2, vše v kat. území Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1. 1. 2019 do
31. 10.2019, celková cena za pronájem 1.000 Kč.
Hlasování: 5–0–0
4h1/3/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout nebytový prostor
v budově KD Arnultovice č. p. 32
– jedna místnost – šatna o celkové výměře 46 m2.
Hlasování: 5–0–0
4h2/3/2018 – zveřejnění záměru
pronajmout nebytový prostor
v budově KD Arnultovice č. p. 32
– jedna místnost – kuchyň o celkové výměře 32 m2.
Hlasování: 5–0–0
4i/3/2018 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. p.
č. 515/14 – o výměře 1.267 m2
a p. p. č. 638/1 – o výměře 642
m2, kat. území Arnultovice, a pozemku p. p. č. 587/2 – o výměře
883 m2 a části pozemků p. p. č.
636/3 – o výměře 2.150 m2 a p. p.
č. 636/4 – o výměře 2.350 m2, vše
v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
4t/3/2018 – pronajmout (propachtovat) pozemky p. p. č. 911 –
travní porost o výměře 17.019 m2
a p. p. č. 913 – travní porost o výměře 8.478 m2, vše v kat. území
Bolkov. 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: 5–0–0
4u/3/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p.
č. 678/4 – zahrada o výměře 200
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: 5–0–0
4v/3/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
698/6 – ostatní plocha o výměře
30 m2, 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: 5–0–0
4x/3/2018 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p.
č. 574/1 – zahrada o výměře 112
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: 5–0–0
4y/3/2018 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 5443
– orná půda o výměře 19.891
m2, v kat. území Rudník, společnosti NERZ s.r.o., Pod Světlou
horou 49, 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: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 4. jednání rady obce
dne 17. 12. 2018
RO schvaluje:
1a1/4/2018 – vyklizení a předání
nebytového prostoru Rudník č.
p. 75 (jedna místnost + sociální
zařízení), a to do 4. 1. 2019.
Hlasování: 5–0–0
2a/4/2018 – smlouvu o právu
provést stavbu v souvislosti se
změnou stavbou kanalizace a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2b/4/2018 – dodavatele zpracování žádosti o dotaci a analýzy
potenciálu produkce odpadů
k akci „Zařízení pro sběr odpadů v obci Rudník“ firmu Having
servis s.r.o. s nabídkovou cenou
95.000 Kč (bez DPH, firma není
plátce).
Hlasování: 5–0–0
3a/4/2018 – poskytnutí daru pro
DIVILIDI, zapsaný spolek, v navrhované výši 5.584 Kč na úhradu
nákladů akcí roku 2018.
Hlasování: 5–0–0
RO zřizuje:
4a/4/2018 – stavební komisi ve
složení předseda – Jan Teplý, člen
Ing. arch. Jiří Kučera.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení z 5. jednání rady obce
dne 7. 1. 2019
RO revokuje:
1a/5/2019 – RO revokuje usnesení č. 1b/81/2018 ze dne 24. 9.
2018.
Hlasování: 5–0–0
RO schvaluje:
1b/5/2019 – cenu služby pro rok
2019 za využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO, dle
OZV č. 1/2015 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný
odpad 541 Kč + 21% DPH = 655 Kč
Využívání popelnic na komunální odpad (1 ks) 1.807 Kč + 21%
DPH = 2.186 Kč
Využívání kontejnerů na TO + 1
ks popelnice na KO 2.348 Kč +
21% DPH = 2.841 Kč
Hlasování: 5–0–0
1c/5/2019 – přistavení kontejneru a odvoz odpadu jako okamžitou sociální pomoc při neštěstí
vyhoření domu do celkové hodnoty 20.000 Kč.
Hlasování: 5–0–0
1d/5/2019 – pronajmout část pozemku p. p. č. 2407/2 – ostatní
plocha o výměře 32 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: 5–0–0
1e/5/2019 – pronajmout nebytový prostor v budově KD Arnultovice č. p. 32 – jedna místnost
– šatna o celkové výměře 46 m2
společnosti PDV Stavby s.r.o., se
sídlem Pivovarská 579, 552 03
Česká Skalice, na dobu určitou
od 15. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Cena za pronájem nebytového
prostoru 550 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze
dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 5–0–0
1e2/5/2019 – pronajmout nebytový prostor v budově KD Arnultovice č. p. 32 – jedna místnost

– kuchyň o celkové výměře 32 m2
společnosti BAK a GEOSAN –
Rudník, se sídlem Žitenická
871/1, 109 00 Praha 9 – Prosek,
na dobu určitou od 15. 1. 2019 do
31. 12. 2019. Cena za pronájem
nebytového prostoru 550 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO
č. 2a/44/08 ze dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 5–0–0
1f/5/2019 – pronajmout pozemky p. p. č. 515/14 – o výměře 1.267 m2 a část p. p. č. 638/1
– o výměře 321 m2, kat. území
Arnultovice, společnosti PDV
Stavby s.r.o., se sídlem Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice, zastoupené jednatelem Ing. Janem
Švorčíkem na dobu určitou od 1.
1. 2019 do 31. 12. 2019. Cena za
pronájem pozemků je stanovena
1 Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5–0–0
1f2/5/2019 – pronajmout pozemek p. p. č. 587/2 – o výměře
883 m2 a části pozemků p. p. č.
636/3 – o výměře 1.000 m2 a p. p.
č. 636/4 – o výměře 1.500 m2, vše
v k. ú. Rudník, společnosti BAK
a GEOSAN – Rudník, se sídlem
Žitenická 871/1, 109 00 Praha 9
– Prosek, na dobu určitou od 1.
1. 2019 do 31. 12. 2019. Cena za
pronájem pozemků je stanovena
1 Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5–0–0
1f3/5/2019 – pronajmout část
pozemku p. p. č. 636/3 – o výměře 1.150 m2, kat. území Rudník,
společnosti SORESINA TRAIDE
s.r.o. se sídlem Příční 118/10, 602
00 Brno, na dobu určitou od 1.
1.2019 do 31. 12. 2019. Cena za
pronájem pozemků je stanovena
1 Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5–0–0
1f4/5/2019 – pronajmout část
pozemku p. p. č. 636/4 – o výměře 850 m2, kat. území Rudník,
panu Ing. Pavlu Landsperskému,
Etrichova 591, 541 02 Trutnov 4,
na dobu určitou od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019. Cena za pronájem
pozemků je stanovena 1 Kč/m2/
měsíc.
Hlasování: 5–0–0
1g1/5/2019 – výpůjčku nebytového prostoru v budově DPS – Rudník č. p. 75 (jedna místnost + sociální zařízení) o celkové výměře
38,13 m2, na dobu určitou od 7.
1.2019 do 31. 1. 2019.
Hlasování: 5–0–0
1g2/5/2019 – záměr výpůjčky
nebytového prostoru v budově
DPS – Rudník č. p.75 (jedna místnost + sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2. Doba výpůjčky od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019.
Hlasování: 5–0–0
1h/5/2019 – nájemcem na pronájem a provozování nebytového
prostoru v objektu č. p. 406, Rudník „prodejna potravin Rudník-Terezín“ společnost HRUŠKA,
spol. s r.o., Na Hrázi 3228/2, 723
05 Ostrava-Martinov.
Hlasování: 5–0–0
1i/5/2019 – nájemcem na pronájem a provozování nebytového
prostoru v objektu č. p. 51, Rudník „přízemí – prostory vinárny“
pana Zdeňka Hrocha, Krkonošská 263, 543 01 Vrchlabí.
Hlasování: 5–0–0
1j/5/2019 – realizaci stavební
přípravy pro výstavbu humanitárního skladu v KD Arnultovice

a schvaluje SDH Arnultovice nákup a renovaci soutěžního stroje
PS-12.
Hlasování: 4–0–1
1k/5/2019 – RO deleguje starostovi obce pravomoc poskytnout dar
do 20.000 Kč/domácnost z rozpočtu obce ze sociálních důvodů
v případech mimořádných situací (např. živelní události, požár,
ztráta přístřeší apod.).
Hlasování: 5–0–0
1l/5/2019 – v souladu s ustanovením čl. 1 písm. f) Vnitřní směrnice
č. 2/2018, Zásady čerpání sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Rudník, vyplacení finančních prostředků ve
výši 21.000 Kč ze sociálního fondu
na akci pro zaměstnance „Novoroční setkání zaměstnanců obce“
spojenou s povinným školením.
Hlasování: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 6. jednání rady obce
dne 28. 1. 2019
RO souhlasí:
1a/6/2019 – s realizací a financováním akce „Výstavba pumptrackové dráhy a odpočinkového
místa u OÚ Rudník“
Hlasování: 4–0–0
RO schvaluje:
2a/6/2019 – výpůjčku nebytového prostoru v budově DPS – Rudník č. p.75 (jedna místnost + sociální zařízení) o celkové výměře
38,13 m2, na dobu určitou od 1.
2. 2019 do 31. 3. 2019.
Hlasování: 4–0–0
2b/6/2019 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 2065/5
– trvalý travní porost o výměře
1003 m2, v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2c/6/2019 – zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p. p.
č. 2321/1 – trvalý travní porost
o výměře 51 m2 (celková výměra
3.451 m2) v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2d/6/2019 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) část
pozemku p. p. č. 3700 – zahrada
o výměře 92 m2 (celková výměra
452 m2), v kat. území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2e/6/2019 – „Dodatek č. 2“ ke
smlouvě o nájmu pozemku ze
dne 28. 11. 2008 a Dodatku č. 1
ze dne 31. 8. 2010 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
2f/6/2019 – pronajmout část pozemku p. p. č. 589/3 – o výměře
800 m2, v k. ú. Rudník, společnosti WOTAN FOREST, a.s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České
Budějovice, na dobu určitou od
1. 2. 2019 do 28. 2. 2019. Cena za
pronájem pozemku je stanovena
1 Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 4–0–0
3b/6/2019 – nákup defibrilátoru
a pověřuje starostu poptávacím
řízením.
Hlasování: 4–0–0
RO pověřuje:
3a/6/2019 – místostarostu jednáním s firmou EMPLA o zajištění
odběru vzorků výluhů na pozemcích p. p. č. 3651, 3652, 3653, vše
v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
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Výpis přijatých usnesení ze 7.
jednání rady obce
dne 4. 2. 2019
RO schvaluje:
1a/7/2019 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku č. p. 5, podmínkou
pro přidělení bytu je složení
kauce (dvouměsíční nájemné vč.
plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4–0–0
1c/7/2019 – „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV–12–2017987/SOBS
VB/1 Rudník knnp. č. 632/13
pro RO, v k. ú. Rudník, mezi ČEZ
Distribucí, a.s., se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupenou na
základě plné moci společností
CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o.,
se sídlem Radvanice 45, 542 12
Radvanice v Čechách, a obcí
Rudník a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 4–0–0
1d/7/2019 – zveřejnění záměru
prodeje nemovité věci: objekt občanské vybavenosti, budova č. p.
128, stojící na pozemku st. p. č.
483/1 o výměře 478 m2, společně
s pozemkem p. p. č. 234/1 o výměře 167 m2 vedeným jako trvalý
travní porost, vše v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
RO revokuje (ruší):
1b/7/2019
–
usnesení
č.
1a/81/2018 ze dne 24. 9. 2018.
Hlasování: 4–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 8. jednání rady obce
dne 18. 2. 2019
RO schvaluje:
1a/8/2019 – smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti č. 11/19/
BVB/MS mezi obcí Rudník a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
v souvislosti se změnou stavby
kanalizace II. etapa Rudník-Terezín-pošta.
Hlasování: 5–0–0
1b/8/2019 – smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 13/19/BVB/
MS mezi obcí Rudník a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s prodloužením vodovodu
pro rekonstrukcí sběrného dvora.
Hlasování: 5–0–0
1c/8/2019 – smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu „Venkovní učebna“ mezi obcí Rudník,
Základní uměleckou školou Hostinné, středisko Dům dětí a mládeže, a Základní a mateřskou
školou Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2a/8/2019 – ředitelské volno 29. 4.
a 30. 4. z důvodu zápisu do 1. třídy.
Hlasování: 5–0–0
RO pověřuje:
3a/8/2019 – majetkový odbor
přípravou výběrového řízení na
nákup venkovního pódia.
Hlasování: 5–0–0

Výpis usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 19. 12. 2018
ZO schvaluje:
1a/2/2018 – dodavatelem pro zakázku malého rozsahu pro akci
„Výstavba humanitárního skladu
pro SDH Rudník-Arnultovice“
firmu STAVANT CZ s.r.o. za na-
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bídkovou cenu 1.140.967,73 Kč
bez DPH.
Hlasování: 15–0–0
1b/2/2018 – podání žádosti
o dotaci v rámci programu MMR
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d821DE
– Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Název projektu
„Rekonstrukce veřejné budovy č.
p. 56 Rudník – Obecní úřad“.
Hlasování: 15–0–0
1c/2/2018 – podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogram DT 117d821DH –
Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. Název projektu „Workoutové
hřiště Rudník“.
Hlasování: 15–0–0
1d/2/2018 – podání žádosti
o dotaci v rámci programu MMR
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d821DA –
Podpora obnovy místních komunikací. Název projektu „Obnova
místních komunikací po výstavbě kanalizace v obci Rudník“.
Hlasování: 15–0–0
1e/2/2018 – podání žádosti o dotaci v rámci 104. výzvy operačního programu Životního prostředí. Název projektu „Zařízení pro
sběr odpadů v obci Rudník“.
Hlasování: 15–0–0
1f/2/2018 – podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR
Podpora cestovního ruchu v regionech pro rok 2019, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu 117D72100, dotační titul č.
3 Rozvoj veřejné infrastruktury
cestovního ruchu. Název projektu „Pumptracková dráha s místem odpočinku v Rudníku“.
Hlasování: 15–0–0
1g/2/2018 – podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Krkonoše, výzva č. 1 IROP – zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání – Základní
školy. Název projektu „Venkovní
učebna ZŠ Rudník“.
Hlasování: 15–0–0
1h/2/2018 – rozpočtové opatření
č. 7/2018, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 9.244.961,40
Kč a rozpočtové výdaje se sníží
o 10.391.966 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší
o 19.636.927,40 Kč.
Hlasování: 15–0–0
1i/2/2018 – pověření pro starostu obce schvalovat rozpočtové změny do výše 10 % finančního objemu jednotlivé kapitoly
rozpočtu po schválených změnách s platností pověření do 31.
12. 2018.
Hlasování: 15–0–0
1j/2/2018 – změnu Střednědobého výhledu rozpočtu č. 3 na roky
2019–2020 v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
1k/2/2018 – Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020–2021
v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
1l1/2/2018 – schodkový rozpočet
na rok 2019. Rozpočtové příjmy
ve výši 103.625.521 Kč a rozpočtové výdaje ve výši 106.077.300
Kč. Financování výdajů ve výši
2.451.779 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném účtu.
Hlasování: 15–0–0
1l2/2/2018 – plán hospodářské
činnosti na rok 2019. Náklady ve
výši 6.755.000 Kč a výnosy ve výši

6.880.000 Kč. Zisk HČ v roce 2019
je plánován ve výši 125.000 Kč.
Hlasování: 15–0–0
2a/2/2018 – vyřazení movitého
majetku v hodnotě 66.063,70 Kč.
Hlasování: 15–0–0
2b/2/2018 – Dodatek č. 8 ke
smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů mezi
firmou Transport Trutnov s.r.o.
a obcí Rudník.
Hlasování: 15–0–0
3a2/2/2018 – dosud vyplácené
odměny pro neuvolněné členy
ZO od 1. 1. 2019.
Hlasování: 14–0–1
ZO volí:
3b/2/2018 –pověřeného zastupitele jako dalšího oddávajícího
paní Lenku Kordovou.
Hlasování: 14–0–1
3c/2/2018 – určeného zastupitele pro územní plán pana Jana
Teplého.
Hlasování: 14–0–1
3d/2/2018 – za členy finančního
výboru paní Miroslavu Moupicovou a pana Martina Brože.
Hlasování: 15–0–0

Výpis usnesení ze 3. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 20. 2. 2019
ZO schvaluje:
2a/3/2019 – přijetí daru budovy bez čísla popisného nebo
evidenčního – garáže, zapsané
na listu vlastnictví č. 441 pro
obec Rudník, katastrální území
Rudník. Veškeré platby spojené
s převodem uhradí obec Rudník.
ZO pověřuje MO k vypracování
darovací smlouvy vč. znaleckého
posudku a starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 15–0–0
2b1/3/2019 – prodej pozemku p.
p. č.48/1 – travní porost o výměře 84 m2, v kat. území Arnultovice. 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: 14–0–1
2d/3/2019 – prodej části pozemku p. p. č.804 – travní porost
o výměře cca 1.600 m2 (celková
výměra 2.956 m2), v 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 + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–1
2e/3/2019 – prodej pozemků p.
p. č. 1815/1 – travní porost o výměře 749 m2 a p. p. č. 1815/3 –
travní porost o výměře 374 m2,
vše v kat. území Rudník, manželům Gabriele Růžičkové a Luďku
Růžičkovi, oba trvale bytem Rudník 229, 543 72 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: 15–0–0
2f/3/2019 – prodej části pozemku p. p. č. 1251/19 – ostatní plocha o výměře cca 720 m2 (bude
upřesněno GP) a p. p. č. 1251/21
– zahrada o výměře 1.023 m2,
vše v kat. území Rudník. Cena
za pozemek dle ÚP SV – plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21%

daň a PV – plochy veřejných
prostranství do 150 m2 = 30 Kč/
m2 nad 150 m2 = 150 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 1/2015, za
podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (náklady GP
+ 1.000 kolek KN).
Hlasování: 15–0–0
2g/3/2019 – prodej pozemků
st. p. č. 1188 – zastavěná plocha
o výměře 72 m2, p. p. č. 1251/20
– ostatní plocha o výměře 1.211
m2 a části pozemku p. p. č.186
– ostatní plocha o výměře cca
150 m2 (celková výměra 263 m2),
vše v kat. území Rudník (bude
upřesněno GP). Cena za pozemky st. p .č. 1188 a p. p. č. 1251/20
celkem 69.143 Kč. Cena za část
pozemku p. p. č. 186 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 + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–1
2h/3/2019 – prodej části pozemku p. p. č. 186 – ostatní plocha
o výměře cca 113 m2 (celková výměra 263 m2 – bude upřesněno
GP), v kat. území Rudník, panu
Janu Preislerovi, trvale bytem
Kuželova 577, 199 00 Praha 9.
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 + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 15–0–0
2i/3/2019 – prodej pozemků p. p.
č. 2775/2 – ostatní plocha o výměře 114 m2 a p. p. č. 2776/2 – ostatní plocha o výměře 189 m2, vše
v kat. území Rudník. (Geometrickým plánem č. 1311–90/2018
byla z p. p. č. 2775 oddělena část
o výměře 114 m2, tímto vzniká
nová p. p. č. 2775/2 o výměře 114
m2, a p. p. č. 2776 oddělena část
o výměře 189 m2, tímto vzniká
nová p. p. č. 2776/2 o výměře 189
m2, které jsou předmětem prodeje.) 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 (náklady GP + 1.000
kolek KN).
Hlasování: 15–0–0
2j/3/2019 – prodej pozemku
p. p. č. 3062/3 – ostatní plocha
o výměře 83 m2, v kat. území
Rudník. (Geometrickým plánem
č. 1315–122/2018 byla z p. p. č.
3062/1 oddělena část o výměře
83 m2, tímto vzniká nová p. p.
č. 3062/3 o výměře 83 m2, která
je předmětem prodeje.) 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 + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 15–0–0
2k/3/2019 – výběr dodavatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení:
M–SILNICE a.s., Husova 1697,
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868. Celková
cena 59.709.352,37 Kč bez DPH,
72.248.316,37 Kč vč. DPH, celko-

vá cena díla pro investora obec
Rudník ve výši 3.710.784,92 Kč
s DPH (bez DPH 3.066.764,40 Kč).
Hlasování: 15–0–0
2i/3/2019 – uzavření smlouvy
o dílo s vybraným účastníkem
zadávacího řízení M–SILNICE a.s.
na stavební práce – rekonstrukce
silnice „II/325 Hostinné–Rudník“
v místě kanalizace.
Hlasování: 15–0–0
3a1/3/2019 – dotaci na celoroční
činnost 2019 pro TJ Rudník z. s.
v navrhované výši 554.000 Kč.
Hlasování: 12–2–0
3a2/3/2019 – veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí
dotace na celoroční činnost 2019
pro TJ Rudník z. s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14–0–0
3a3/3/2019 – dotaci na celoroční
činnost 2019 pro SDH Rudník-Arnultovice v navrhované výši
79.772 Kč.
Hlasování: 14–0–0
3a4/3/2019 – veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí
dotace na celoroční činnost 2019
pro SDH Rudník-Arnultovice
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14–0–0
3b/3/2019 – rozpočtové opatření
č. 1/2019, kterým se rozpočtové výdaje zvýší o 962.772,00 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením
se fin. prostředky na běžných
účtech sníží o 962.772,00 Kč.
Hlasování: 14–0–0
4a1/3/2019 – navýšení odměn
pro neuvolněné členy ZO od 1. 3.
2019 v těchto částkách:
místostarosta 17.700 Kč/měsíc,
člen RO 2.900 Kč/měsíc, člen ZO
750 Kč/měsíc, předseda výboru
1.500 Kč/měsíc, člen výboru 400
Kč/měsíc.
Hlasování: 13–0–1
4a2/3/2019 – zvýšení odměny
o 500 Kč nad max. výši neuvolněnému členovi ZO, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do
manželství.
Hlasování: 13–0–1
4b/3/2019 – termíny veřejného zasedání ZO na rok 2019 od
17.30 takto:
20. 3. 2019, 24. 4. 2019, 22. 5.
2019, 19. 6. 2019, 18. 9. 2019, 23.
10. 2019, 20. 11. 2019 a 18. 12.
2019.
Hlasování: 14–0–0
ZO neschválilo:
2c/3/2019 – prodej částí pozemků st. p. č. 28 – zastavěná plocha
o výměře cca 20 m2 (celková
výměra 698 m2) a p. p. č. 638/1
– travní porost o výměře cca 50
m2(celková výměra 642 m2), vše
v kat. území Arnultovice.
Hlasování: 0–15–0
Návrh nebyl schválen.
ZO odkládá:
3a5/3/2019 – schválení dotace
na celoroční činnost 2019 pro
SDH Javorník v navrhované výši
61.907 Kč.
Hlasování: 13–1–0
3a6/3/2019 – schválení dotace na
celoroční činnost 2019 pro Divilidi, z.s., v navrhované
výši 33.739 Kč.
Hlasování: 13–1–0
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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