Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 8. června 2017
ZO schvaluje:

1a1/22/2017 - ZO schvaluje směnu pozemků části p.p.č. 170/6 díl c“ o výměře 61 m2 a části p.p.č. 173/6
díl „d“ o výměře 51 m2 za část p.p.č. 907/1 díl „f“o výměře 143 m2 a části p.p.č 135/7 díl „g“ o výměře 2
m2, vše k.ú. Arnultovice, podle geometrického plánu č. 307-218/2016.
Za účelem narovnání obecní komunikace.
HLASOVÁNÍ:15-0-0
1a2/22/2017 - ZO schvaluje majetkoprávní vyrovnání tj. koupě pozemků za účelem narovnání obecní
komunikace: ze st.parcely číslo 65/2 díl „a“ o výměře 36 m2 a z pozemkové parcely číslo 173/1 díl „b“ o
výměře 259 m2 . Cena za pozemek 22.125,- Kč (75,- Kč /m2 - ÚP SV- plochy smíšené obytné).
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1c/22/2017 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1458/2 – ostatní plocha o výměře 227 m2, v k.ú. Javorník
v Krkonoších. Cena za pozemek 17.025,- Kč + 21% DPH (ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 ), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (6.050,- náklady GP +
1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1f/22/2017 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 105/1 – travní porost o výměře cca 100 m2 (celková
výměra 1.425 m2), kat. území Arnultovice (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: 15-0-0
1h/22/2017 - ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku – p.p.č. 3631 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o
výměře 7.160 m2, v obci a kat. území Rudník, pozemek je zastavěn místní komunikací II.třídy, jejíž těleso je ve
vlastnictví Obce Rudník a údržbu na nich provádí Obec Rudník, z majetku Lesy České republiky, s.p. se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové na obec Rudník.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1i/22/2017 – ZO schvaluje vyřazení movitého majetku v hodnotě 34.535,33 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1j/22/2017 - ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3013/19 - ostatní plocha – jiná plocha o
výměře 26 m2, kat. území Rudník, který byl oddělen GP pro rozdělení pozemku č. 1267-95/2016 z p.p.č.
3013/13, v k.ú. Rudník. Pozemek je zastavěn stavbou “ Přechody pro chodce na silnici II/325 v Rudníku ”
(kolaudační souhlas č.j. SÚ/18697/2015-16) ve vlastnictví obce Rudník, z majetku Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové do vlastnictví obce Rudník, za podmínky:
smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod veřejnou zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a/22/2017 – ZO schvaluje dodavatelem zakázky pro akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Rudník č.p. 407“
firmu: THERMONA KRKONOŠE s.r.o., za nabídkovou cenu 1.370 000,- 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 PLYNOTOP Robert Šťastný
s nabídkovou cenou 1.523 415,74 Kč bez DPH, popřípadě ze stejných důvodů s uchazečem, který se umístil
jako třetí v pořadí firma Miloslav Brslínek s nabídkovou cenou 1.595 331,28 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3a1/22/2017 – ZO schvaluje dotaci na kulturní akci k 70. Výročí založení oddílu kopané v Rudníku pro TJ
Rudník – oddíl kopané v navrhované výši 70.410 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3a2/22/2017 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 o poskytnutí dotace na kulturní akci k 70.
výročí založení oddílu kopané Rudník.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
NÁVRH BYL SCHVÁLEN
3c/22/2017 – ZO schvaluje přeúčtování částky 30.000 Kč za projektovou dokumentaci pro stavební povolení
na akci „Oprava komunikace rudnická rokle“ z účtu 042/69 na účet 511 z důvodu změny investiční akce na
opravu.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3d/22/2017 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 558.469,20
Kč rozpočtové výdaje se sníží o 1.860.120,80 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší o 2.418.590,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3e/22/2017 - ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu č. 1 na roky 2018-2019 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3f/22/2017 – ZO po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce Rudník a závěrečný účet za rok 2016
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Rudník za rok 2016 s výhradou, vzhledem k zjištěným
nedostatkům dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3g/22/2017 – ZO schvaluje účetní závěrku obce Rudník za rok 2016.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
4a/22/2017 – ZO schvaluje OZV č. 1/2017 o nočním klidu v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0

ZO odkládá:
1d/22/2017 - ZO odkládá prodej části pozemku p.p.č. 3062/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca
300 m2 (celková výměra 2.345 m2), kat. území Rudník (bude upřesněno GP na zářijové jednání zastupitelstva
obce.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3a3/22/2017 – ZO odkládá projednání dotace na na motokrosový závod „O putovní pohár rudnické rokle“
pro SMX racing team, z.s. do dalšího jednání zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1 (jmenovitě Šmahelová)

3a4/22/2017 – ZO odkládá schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 6/2017 o poskytnutí dotace na na
motokrosový závod „O putovní pohár rudnické rokle“ pro SMX racing team, z.s. do dalšího jednání
zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1 (jmenovitě Šmahelová)
3a5/22/2017 – ZO odkládá projednání dotace na celoroční činnost SDH Javorník, pobočný spolek ve výši
34.880 Kč do dalšího jednání zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
3a6/22/2017 - ZO odkládá schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2017 o poskytnutí dotace pro SDH
Javorník do dalšího jednání zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1

ZO neschválilo:

1e/22/2017 - ZO schvaluje prodej p.p.č. 3213 – zahrada o výměře 117 m2, kat. území Rudník. Cena za pozemek
8.775,- Kč + 21% DPH (ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 1-14-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
1g/22/2017 - ZO schvaluje úplatný převod části odlesněného pozemku p.p.č. 3664 – lesní pozemek o
výměře cca 1.617 m2 (celková výměra 174.644 m2), kat. území Rudník (bude upřesněno GP),
z majetku Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové na obec Rudník.
HLASOVÁNÍ: 0-15-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN

ZO revokuje (ruší):
1b/22/2017 - ZO revokuje (ruší) usnesení č. 1e/18/2016 ze dne 20.10. 2016.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0

ZO bere na vědomí:
4b/22/2017 – ZO bere na vědomí zprávu z KV č. 1/2017.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0

Ověřovatelé : Jan Teplý
MVDr. Václav Jindra
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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