Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 30. března 2017
ZO schvaluje:
2a/21/2017 - ZO schvaluje uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu
„VO Rudník-Bělidlo – směr pošta“ mezi podnikem Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, zastoupený Ing. Danielem
Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem z pověření zastoupen Ing. Tomášem Hillermannem,
lesním správcem lesní správy Dvůr Králové a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2b/21/2017 - ZO schvaluje uzavřít „Kupní smlouvu“ (do společného jmění manželů), za
cenu 165.613,- Kč ( schválenou rozhodnutím ZO ze dne 10.3.2011, usnesením č.
3a2/3/2011), za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné, ve smyslu
směrnice č. 1/2015, bod 4. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ:11-0-1 (jmenovitě Lhota)
2c/21/2017 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 523/1 díl „a“ o výměře 167 m2, v kat.
území Javorník v Krkonoších (Geometrickým plánem č. 257-69/2016 byla z p.p.č. 523/1
oddělena část „a“ o výměře 167 m2, která je předmětem prodeje), (12.525,- Kč + 21% DPH - ÚP
SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2d/21/2017 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 523/1 díl „b“ o výměře 137 m2 a
části pozemku p.p.č. 1782 díl „c“ o výměře 230 m2 v kat. území Javorník v Krkonoších.
(Geometrickým plánem č. 257-69/2016 byla z p.p.č. 523/1 oddělena část „b“ o výměře 137
m2 a z p.p.č. 1782 oddělena část „c“ o výměře 230 m2 která je předmětem prodeje),
(27.525,- Kč + 21% DPH - ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 ), ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku ( náklady GP + kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2e/21/2017 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 725/1 – ostatní plocha o výměře cca 25
m2, kat. území Javorník v Krkonoších (bude upřesněno GP), (ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,Kč/m2 + 21% DPH), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (náklady GP, kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2f/21/2017 - ZO schvaluje směnu pozemků části p.p.č. 866 díl „e“ o výměře 11 m2 a nově
vzniklé p.p.č. 866/2 o výměře 5 m2 (vše ve vlastnictví obce Rudník) za část p.p.č. 640/2 díl
„d“ o výměře 53 m2, vše k.ú. Arnultovice, dle geometrického plánu č. 305-151/2016.
Doplatek 2.775,- Kč (rozdíl 37 m2 -ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2) uhradí obec
Rudník před podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3a1/21/2017 – ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost pro Divilidi z.s., IČ 04036107 ve
výši 19.884 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0

3a2/21/2017 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí dotace pro
Divilidi z.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3a3/21/2017 – ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost SDH Arnultovice, pobočný spolek ve
výši 65.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3a4/21/2017 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 o poskytnutí dotace pro SDH
Arnultovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3b/21/2017 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se rozpočtové příjmy zvýší
o 311.700 Kč rozpočtové výdaje zvýší o 1.825.684 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží o 1.513.984 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
4a/21/2017 - ZO schvaluje dodavatele k zakázce zadávané jako zakázka malého rozsahu pro
akci „Oprava komunikace Rudnická rokle, k.ú. Rudník, komunikace na p.p.č. 1815/1, k.ú.
Rudník“ firmu: Stavební firma Maloch, za nabídkovou cenu 661.533,64 Kč bez DPH s tím,
že konečná cena díla, bude stanovena na základě skutečně provedených prací, dle
jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
V případě, že dojde ke skutečnostem dle § 124 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude
uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí s firmou LTM
Krkonoše s.r.o. s nabídkovou cenou 876.857,19 Kč bez DPH, popřípadě ze stejných důvodů
s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí firma U-stav ck s.r.o. s nabídkovou cenou
905.266,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 11-0-1 (jmenovitě Maloch)
5a/21/2017 – ZO schvaluje plán činnosti FV na rok 2017 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0

Ověřovatelé : Michal Šindelář
Bc. Pavel Kaplan
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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