Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení ze 19. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 8. prosince 2016
ZO schvaluje:
1b/19/2016 - ZO schvaluje „Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě “ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1c/19/2016 - ZO schvaluje úhradu částky 93.000 Kč v rámci dohody o předání zhodnocených nebytových
prostor, paní Mgr. Lence Seidlové, bytem Lidická 997, 543 01 Vrchlabí.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d/19/2016 - ZO schvaluje prodej pozemků části p.p.č. 10/4 – ostatní plocha o výměře 44 m2 a části p.p.č.
488/1 – ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v kat. území Javorník v Krkonoších.
(Geometrickým plánem č. 261-160/2016 byla z p.p.č. 10/4 oddělena část „a“ o výměře 44 m2 a z p.p.č.
488/1 oddělena část „b“ o výměře 21 m2, které jsou předmětem prodeje), (ÚP ZP - plochy zeleně 30,Kč/m2), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a
kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 9-0-1
1e/19/2016 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 488/3 – ostatní plocha o výměře 166 m2, vše v kat.
území Javorník v Krkonoších. (Geometrickým plánem č. 261-160/2016 byla z p.p.č. 10/4 oddělena část
„c“ o výměře 9 m2 a z p.p.č. 488/1 oddělena část „d“ o výměře 157 m2, tímto vzniká nová p.p.č. 488/3 o
výměře 166 m2, která je předmětem prodeje), (ÚP ZP - plochy zeleně 30,- Kč/m2), ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 9-0-1
1f/19/2016 – ZO schvaluje vyřazení movitého majetku v hodnotě 5.080 Kč.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
2a/19/2016 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016, kterým se rozpočtové příjmy sníží
4.434.502,40 Kč a rozpočtové výdaje se sníží o 7.116.382,90 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší o 2.681.880,50 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0

o

2b1/19/2016 - ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2017.
Rozpočtové příjmy ve výši 25.870.000 Kč a rozpočtové výdaje ve výši 40.923.800 Kč.
Financování výdajů ve výši 15.053.800 Kč bude hrazeno z prostředků na běžném účtu.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
2b2/19/2016 – ZO schvaluje plán hospodářské činnosti na rok 2017.
Náklady ve výši 8.384.000 Kč a výnosy ve výši 7.871.000 Kč. Ztráta HČ v roce 2017 je plánována ve
výši 513.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2c/19/2016 – ZO schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů mezi
firmou Transport Trutnov s.r.o. a obcí Rudník.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

2d2/19/2016 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2016 o poskytnutí dotace pro TJ –Ski Rudník a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2e1/19/2016 – ZO schvaluje přijetí finančního daru od ZO AVZO TSČ ČR STSČ Rudník ve výši
195.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2e2/19/2016 – ZO schvaluje přijetí daru, a to st. parcely č. 384, k.ú. Rudník, LV 333 o výměře 23 m 2,
jejíž součástí je garáž od ZO AVZO TSČ ČR STSČ Rudník. Veškeré platby spojené s převodem uhradí
obec Rudník. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2f/19/2016 – ZO schvaluje poskytnutí daru TJ – Ski ve výši 5.336 Kč na pořádání tradiční akce Rudnický
vešlap.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3a/19/2016 – ZO schvaluje OZV č. 1/2016 o nočním klidu v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 12-1-0
3b/19/2016 – ZO schvaluje Směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3d/19/2016 - ZO schvaluje termíny veřejného zasedání ZO na rok 2017 od 18:00 takto: 26.1.2017,
30.3.2017, 27.4.2017, 25.5.2017, 22.6.2017, 14.9.2017, 19.10.2017, 7.12.2017.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
ZO revokuje (ruší):
1a/19/2016 - ZO revokuje (ruší) usnesení č. 3e1/15/2016 ze dne 19.05. 2016.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
2d1/19/2016 – ZO revokuje usnesení č. 3b2/18/2016.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
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