Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 8. září 2016
ZO schvaluje:
1a/17/2016 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 234/1 o výměře cca 40 m2 (bude upřesněno GP), v
kat. území Rudník, (ÚP SV- plochy smíšené obytné venkovské 75,- Kč/m2), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1b2/17/2016 - ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na ŘRD čp. 563 Rudník a obcí
Rudník.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1c/17/2016 – ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
k akci VO Rudník Arnultovice – rekonstrukce VO se správou silnic Královéhradeckého kraje. Výše
jednorázové peněžní náhrady činí 387.442,- Kč s DPH. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1d/17/2016 - ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci VO Rudník-Bělidlosměr pošta s firmou SB Projekt s.r.o. dle předložené nabídkové kalkulace za cenu 131.925,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1e/17/2016 - ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
k akci Kanalizace II.etapa Rudník-Terezín-pošta se správou silnic Královéhradeckého kraje.
Výše jednorázové peněžní náhrady činí 1.791.284,- Kč s DPH. ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1f/17/2016 - ZO schvaluje dodatek č.1 smlouvy č. 39/TU/Kr/OUN/13/N k č.j. SUSKHK/5241/13/PO-Kr o
podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a omezení užívání nemovitosti
v souvislosti s výstavbou kanalizace I. etapy Arnultovice ze dne 18.9.2013.
Dodatek č.1 upravuje rozměry konstrukčních vrstev vozovky a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1g/17/2016 - ZO schvaluje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo
6DHM160280“ mezi Povodím Labe, státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,
zastoupený Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a/17/2016 - ZO schvaluje k zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro akci „Snížení
světelného znečištění veřejného osvětlení“ dodavatelem firmu: ELTODO Citelum a.s., za nabídkovou cenu
1.389.887,81 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo 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 § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách, bude uzavřena smlouva
o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí s firmou Energy Solutions and Saving s.r.o.
s nabídkovou cenou 1.649.300,- Kč bez DPH, popřípadě ze stejných důvodů s uchazečem, který se umístil
jako třetí v pořadí firma Efektivní Osvětlování s.r.o. s nabídkovou cenou 1.875.129,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0

2b/17/2016 - ZO schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k projektu
„Revitalizace sběrného dvora pro obec Rudník“ - zhotovení projektové dokumentace, částka 88.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2c/17/2016 - ZO schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k projektu „Cyklotrasa
Rudník“ – zhotovení projektové dokumentace, částka 209.000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
2d/17/2016 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o
297.000,00 Kč rozpočtové výdaje zvýší o 332.000,00 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží o 35.000,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
ZO revokuje (ruší):
1b1/17/2016 - ZO revokuje ( ruší) usnesení č. 1d11/16/2016 ze dne 23.06.2016.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0

Ověřovatelé : Jiří Šedivý
Ondřej Moupic
Starosta : Ing. Aleš Maloch

dne
dne
dne

