Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 19. jednání rady obce
dne 2. 9. 2019
RO schvaluje:
1a1/19/2019 – dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro
akci „Optimalizace vodního
režimu v územní působnosti
obce Rudník – studie proveditelnosti“ firmu ENVICONS
s.r.o. za nabídkovou cenu
355.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
2a/19/2019 – Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace ze dne 21.
10. 2009.
Hlasování: 4–0–0
3a/19/2019 – více práce na
akci „Venkovní učebna“ v celkové částce 61.538,40 Kč bez
DPH.
Hlasování: 4–0–0
4a/19/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 907/5 – ostatní plocha, ost.
komunikace o výměře 124 m2
v k. ú. Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
4b/19/2019 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. p. č. 5270 – ostatní plocha
o výměře cca 500 m2 (bude
upřesněno GP, celková výměra p. p. č. 5270 – 844 m2) v k.
ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
4c/19/2019 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 405/3 – ostatní
plocha o výměře 160 m2 (celková výměra 841 m2) v k. ú.
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
4d/19/2019 – zveřejnění
záměru pronajmout část
pozemku p. p. č. 3206/1 – zahrada o výměře 280 m2 (celková výměra 1.040 m2) v k. ú.
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
4e/19/2019 – zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. p. č. 656/1 – travní
porost o výměře 60 m2 (celková výměra 658 m2), p. p.
č. 658/2 – ostat. plocha o výměře 40 m2 (celková výměra
14.084 m2), p. p. č. 658/57
– ostat.plocha o výměře 20
m2 (celková výměra 120 m2)
a p. p. č. 3693 – travní porost o výměře 30 m2 (celková
výměra 1.978 m2), vše v k. ú.
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
4f/19/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 2410/1 – zahrada o výměře
783 m2, vše v kat. území Rudník. Geometrickým plánem č.
1334–128/2019 byl z pozemku p. p. č. 2321/3 oddělen díl
„a“ o výměře 250 m2, z uvedeného dílu „a“ a dosavadní p.
p. č. 2410/1 je vytvořen nově
vymezený pozemek p. p. č.
2410/1 o výměře 783 m2, kte-
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rý je předmětem prodeje.
Hlasování: 4–0–0
4g/19/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.
p. č. 186/1 – ostatní plocha
o výměře 161 m2, p. p. č.
186/2 – ostatní plocha o výměře 102 m2, p. p. č. 1251/22
– ostatní plocha o výměře
714 m2 a p. p. č. 1251/23 –
ostatní plocha o výměře 61
m2, vše v kat. území Rudník. Geometrickým plánem
č. 1331–98/2019 byl pozemek p. p. č. 186 rozdělen
na pozemky p. p. č. 186/1
o výměře 161 m2 a p. p. č.
186/2 o výměře 102 m2, které jsou předmětem prodeje,
a pozemek p. p. č. 1251/19
rozdělen na pozemky p. p.
č. 1251/19 o výměře 192 m2,
p. p. č. 1251/22 o výměře 714
m2, p. p. č. 1251/23 o výměře
61 m2 a dále z něj oddělen díl
„a“ o výměře 31 m2, z uvedeného dílu „a“ a dosavadní p.
p. č. 2763/1 je vytvořen nově
vymezený pozemek p. p. č.
2763/1 o výměře 1.090 m2,
přičemž předmětem prodeje jsou pozemky p. p. č.
1251/22 o výměře 714 m2, p.
p. č. 1251/23 o výměře 61 m2.
Hlasování: 4–0–0
4i/19/2019 – nájemcem na
pronájem a provozování nebytového prostoru v Rudníku č. p. 406 (jedna místnost
a WC o celkové výměře 32,10
m2) byla vybrána radou obce
paní XY.
Hlasování: 4–0–0
4k/19/2019 – souhlasí se
stavbou „I/14 Rudník, MOST
EV.č. 14–058“, kterou bude
dotčen pozemek p. p. č. 3016
v k. ú. Rudník ve vlastnictví
obce Rudník, investor ŘSD
ČR, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
Hlasování: 4–0–0
4l1/19/2019 – skončení nájmu na část pozemku p. p. č.
405/1 v katastrálním území
Rudník a vyklizení pozemku
k 31. 12. 2019.
Hlasování: 4–0–0
4l2/19/2019 – skončení nájmů pozemků na části pozemku p. p. č. 2347/1 v katastrálním území Rudník a vyklizení pozemku k 31.12.2019.
Hlasování: 4–0–0
6a/19/2019– finanční dar ve
výši 5.000 Kč pro SDH Arnultovice, zastoupený starostou
Michalem Hronkem, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní
akce „Hasičská závěrečná“
dne 7. 9. 2019.
Hlasování: 4–0–0
6b/19/2019
–
Sazebník
úhrad za poskytnutí informace na rok 2019/2020
v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0

RO doporučuje ZO:
4h1/19/2019 – prodej nemovitých věcí: a to pozemku st.
p. č. 700, jehož součástí je na
něm stojící budova bez čísla
popisného nebo evidenčního
– garáž (u č. p. 311), vše v k. ú.
Rudník, nejvyšší nabídce učiněné formou obálkové metody. Nabídnutá cena bude za
nebytový prostor jako celek,
bez slovního doprovodu.
Obálky s nabídkami otevře
rada obce.
Hlasování: 3–1–0
4h2/19/2019 – prodej bytové
jednotky v č. p. 401, respektive podílu 1/18 pozemku st.
p. č. 602, jehož součástí je na
něm stojící dům č. p. 401, vše
v k. ú. Rudník, nejvyšší nabídce učiněné formou obálkové metody. Nabídnutá cena
bude za bytovou jednotku
jako celek, bez slovního doprovodu. Obálky s nabídkami
otevře rada obce.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 20. jednání rady obce
dne 23. 9. 2019
RO schvaluje:
1a/20/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 525/4 o výměře 358 m2, v k.
ú. Arnultovice (na základě
geometrického plánu č. 328–
98/2019 byl pozemek p. p. č.
525/2 rozdělen na pozemky
p. p. č. 525/2 o výměře 50 m2
a p. p. č. 525/4 o výměře 358
m2, to vše v k. ú. Arnultovice) a pozemku p. p. č. 637/6
o výměře 88 m2 v k. ú. Arnultovice (na základě geometrického plánu č. 327–97/2019
byl pozemek p. p. č. 637/2
rozdělen na pozemky p. p. č.
637/2 o výměře 108 m2 a p. p.
č. 637/6 o výměře 88 m2, to
vše v k. ú. Arnultovice).
Hlasování: 5–0–0
1b/20/2019 – Smlouvu o právu k provedení stavby „I/14
Rudník, most event.číslo
14–058“ mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 – Nusle, zastoupeným Ing. Markem Novotným,
ředitelem ŘSD ČR HK, a obcí
Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1d/20/2019 – zveřejnění záměru pronájmu nebytového
prostoru, budova bez čísla
popisného nebo evidenčního
– výdejna léčiv, která stojí na
pozemku p. p. č. 575/4 v k.
ú. Rudník (o celkové výměře
48 m2). Cena za pronájem
nebytového prostoru 200 Kč/
m2/rok (provozní prostory)
a 100 Kč/m2/rok (neprovozní
prostory).
Hlasování: 5–0–0

1e/20/2019 – pronájem bytu
č. 9 v Rudníku č. p. 414 na
dobu určitou, do 31. 1. 2019.
Podmínkou pro předání klíčů od bytu je složení kauce
(dvouměsíční nájemné vč.
plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
2b1/20/2019 – text výzvy
k akci Projektová dokumentace k akci „Chodník u silnice
II/325 v Rudníku“
Hlasování: 5–0–0
2b2/20/2019 – seznam obeslaných firem:
1) Lubor Grund, Antoníček
845, Hostinné 543 71
2) Ing. Jan Korda, Čistá u Horek 103, 512 35
3) Ing. Tomáš Fáber, Borová
u Poličky 225, Borová 569 82
Hlasování: 5–0–0
2b3/20/2019 – členy komise
pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada obce,
Jirásková.
Hlasování: 5–0–0
2c1/20/2019 – text výzvy
k akci Projektová dokumentace k akci Chodník u místní
komunikace na p. p. č. 743/2
v Rudníku.
Hlasování: 5–0–0
2c2/20/2019 – seznam obeslaných firem:
1) Lubor Grund, Antoníček
845, Hostinné 543 71
2) Ing. Jan Korda, Čistá u Horek 103, 512 35
3) Ing. Tomáš Fáber, Borová
u Poličky 225, Borová 569 82
Hlasování: 5–0–0
2c3/20/2019 – členy komise
pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada obce,
Jirásková.
Hlasování: 5–0–0
2d1/20/2019 – text výzvy k zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka nového samojízdného pracovního stroje“,
včetně zadávací dokumentace
a technické specifikace.
Hlasování: 5–0–0
2d2/20/2019 – členy komise
pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada, Jirásková, Skalský.
Hlasování: 5–0–0
3/20/2019 – navýšení počtu
žáků pro rok 2019/2020 ve
školním klubu ZŠ a MŠ Rudník o 2 žáky na celkový počet
19 žáků.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 21. jednání rady obce
dne 7. 10. 2019
RO schvaluje:
1a/21/2019
–
dodatek
č. 2 ke smlouvě č. Z_
S24_12_8120058392 a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
Hlasování: 5–0–0

1b1/21/2019 – výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem „Příprava a organizace koncesního
řízení ve věci provozování
vodohospodářské infrastruktury obce Rudník“.
Hlasování: 5–0–0
1b2/21/2019 – seznam obeslaných firem:
1) Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s., Nábřežní 4/90,
Praha 5 – Smíchov 150 56
2) Osigeno veřejné zakázky
a dotace s.r.o., Dr. E. Beneše
1831/12, Šumperk 787 01
3) Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., náměstí Československé armády 37, Jaroměř 551 01
Hlasování: 5–0–0
1b3/21/2019 – komisi pro
otevírání obálek a hodnocení
ve složení rada obce.
Hlasování: 5–0–0
2b/21/2019 – „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP–12–2010293/
VB3, Rudník nn pro chatu
na p.č. 2432/2, mezi ČEZ
Distribucí, a.s. , zastoupenou
Karlem Jelenem, vedoucím
odd. výstavby vvn, se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2c/21/2019 – „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–2016877/
VB/02 mezi ČEZ Distribucí,
a.s. , zastoupenou Karlem
Jelenem, vedoucím odd.
výstavby vvn, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2d/21/2019 – „Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–
2017987/VB/01 Rudník knn
p.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: 5–0–0
2g/21/2019 – pronajmout
část pozemku p. p. č. 405/3
– ostatní plocha o výměře
160 m2 (celková výměra 841
m2) v k. ú. Rudník. Nájemní
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
2h/21/2019 – propachtovat část pozemku p. p. č.
3206/1 – zahrada o výměře
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280 m2 (celková výměra 1.040
m2) v k. ú. 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
2i/21/2019 – propachtovat
části pozemků p. p. č. 656/1 –
travní porost o výměře 60 m2
(celková výměra 658 m2), p. p.
č. 658/2 – ostat. plocha o výměře 40 m2 (celková výměra
14.084 m2), p. p. č. 658/57 –
ostat. plocha o výměře 20 m2
(celková výměra 120 m2) a p.
p. č. 3693 – travní porost o výměře 30 m2 (celková výměra
1.978 m2), vše v k. ú. 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
2j/21/2019 – zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. p. č. 658/2 – ostat.
plocha o výměře 100 m2 (celková výměra 14.084 m2) v k.
ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2m/21/2019 – zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. p. č. 3702– zahrada
o výměře 250 m2 (celková výměra 690 m2) v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2n/21/2019 – zveřejnění záměru č. 30/2019 prodej nemovitých věcí, a to pozemku
st. p. č. 700, jehož součástí
je na něm stojící budova
bez čísla popisného nebo
evidenčního – garáž (u č.
p. 311), vše v k. ú. Rudník,
v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
2o/21/2019 – zveřejnění
záměru č. 31/2019 prodej
nemovitých věcí, a to prodej
bytu č. 401/14 v Rudníku č. p.
401 a podílu 1/18 pozemku
st. p. č. 602, jehož součástí je
na něm stojící dům č. p. 401,
vše v k. ú. Rudník, v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
3/21/2019 – komisi s názvem
Redakční rada Rudnických
novin ve složení předseda
– Ing. Jiří Stuchlík, členové
– Pavel Voňka, Anděla Veselá, Petr Kutáček, Mgr. Olga
Hájková, Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, Ing. Aleš Maloch.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 22. jednání rady obce
dne 14.10.2019
RO schvaluje:
1a/22/2019
–
„Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu stavby číslo: IV–12–
2018845/VB/5, akce Rudník
knn pro p. č. 4812–1“, kterou
bude dotčen pozemek p. p. č.
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4814 v k. ú. Rudník a vlastnictví obce Rudník, mezi ČEZ
Distribucí, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, zastoupenou
na základě plné moci společností RYDVAL – ELEKTRO
s.r.o., Plk. Truhláře 114, 512
51 Lomnice nad Popelkou,
a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1c/22/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 28/1 – ostatní plocha, ost.
komunikace o výměře 370 m2
v k. ú. Bolkov.
Hlasování: 3–0–0
1d/22/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 102 – travní porost o výměře 802 m2, v k. ú. Bolkov.
Hlasování: 3–0–0
1e/22/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.
p. č. 939/14 – ostatní plocha
o výměře cca 77 m2 (celková výměra 2163 m2 ) v k. ú.
Rudník.
Hlasování: 3–0–0
2b/22/2019 – dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro
akci „Projektová dokumentace k akci – Chodník u silnice
II/325 v Rudníku“ firmu Lubor Grund, za nabídkovou
cenu 188.190 Kč bez DPH.
Hlasování: 3–0–0
2c/22/2019 – dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro
akci „Projektová dokumentace k akci – Chodník u místní
komunikace na p. p. č.743/2
v Rudníku“ firmu Lubor
Grund, za nabídkovou cenu
92.800 Kč bez DPH.
Hlasování: 3–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 23. jednání rady obce
dne 23. 10. 2019
RO schvaluje:
1a/23/2019 – dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro
akci „Příprava a organizace
koncesního řízení ve věci
provozování
vodohospodářské infrastruktury obce
Rudník“ firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
za nabídkovou cenu 230 000
Kč bez DPH.
Hlasování: 3–0–0
2a/23/2019 – vyhlášení ředitelského volna v termínu 31.
10.–1. 11. 2019.
Hlasování: 3–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 24. jednání rady obce
dne 11. 11. 2019
RO schvaluje:
1a/24/2019 – zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. p. č. 3704 – zahrada
o výměře 1.066 m2 (celková výměra 1.556 m2) v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1b/24/2019 – zveřejnění

záměru propachtovat pozemky p. p. č. 1360/1 – orná
půda o výměře 24.586 m2, p.
p. č. 1747/2 – ostat. plocha
o výměře 1.026 m2 a p. p. č.
1760/2 – ostat. plocha o výměře 2.393 m2, vše v kat. území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4–0–0
1c/24/2019 – propachtovat
část pozemku p. p. č. 658/2
– ostat. plocha o výměře 100
m2 (celková výměra 14.084
m2) v k. ú. 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: 4–0–0
1d/24/2019 – propachtovat
část pozemku p. p. č. 3702
– zahrada o výměře 250 m2
(celková výměra 690 m2) v k.
ú. 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: 4–0–0
1e/24/2019 – zveřejnění záměru pronájmu nebytového
prostoru, budova bez čísla
popisného nebo evidenčního
– výdejna léčiv, která stojí na
pozemku p. p. č. 575/4 v k.
ú. Rudník (o celkové výměře
48 m2). Cena za pronájem
nebytového prostoru 200 Kč/
m2/rok (provozní prostory)
a 100 Kč/m2/rok (neprovozní
prostory).
Hlasování: 4–0–0
1g/24/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku st.
p. č. 714 – zastavěná plocha
o výměře 17 m2, kat. území
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1h/24/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 190/1 – travní porost o výměře 1.099 m2 v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1i/24/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 532/1 – orná půda o výměře 689 m2 v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1j/24/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p. p.
č. 400/1 – ostatní plocha o výměře 1.286 m2, p. p. č. 400/2 –
travní porost o výměře 1.003
m2 a p. p. č. 400/3 – ostatní
plocha o výměře 527 m2, vše
v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1k/24/2019 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 3213 – zahrada o výměře
117 m2, kat. území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2a/24/2019 – poskytnutí finančního daru ve výši 20.000
Kč na provoz Místní akční
skupiny Krkonoše, z.s., Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov.
Hlasování: 4–0–0
2b/24/2019 – poskytnutí
finančního daru pro SDH Ja-

vorník, zastoupený starostou
panem Michalem Linhartem,
ve výši 649 Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených
s organizací akce „Rozsvěcení vánočního stromu v Javorníku“.
Hlasování: 4–0–0
2c/24/2019 – poskytnutí
finančního daru pro SDH
Arnultovice,
zastoupený
starostou panem Michalem
Hronkem, ve výši 2.800 Kč na
částečnou úhradu nákladů
spojených s organizací akce
„Mikulášská besídka s čerty“
konané dne 23. 11. 2019 v KD
Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
3a/24/2019 – nařízení obce
o zákazu podomního prodeje
v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
4a/24/2019 – program 10.
zasedání ZO, které se bude
konat dne 20. 11. 2019,
v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
5a/24/2019 – vyhlášení ředitelského volna pro MŠ 23. 12.
2019 – 3.1.2020.
Hlasování: 4–0–0
6a/24/2019 – Dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace
č. DS2018/02846 a Dodatek
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2019/03104,
kterými se mění realizační
termíny projektu „Výstavba
kanalizace v obci Rudník“.
Hlasování : 4–0–0
RO ukládá:
1o/24/2019 – MO zajistit
přeložku inženýrské sítě –
STL plynovodu na p. p. č.
2347/1, v k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
Výpis usnesení z 8. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 18. 9. 2019
1a/8/2019 – prodej nemovitých věcí: a to pozemku st.
p. č. 700, jehož součástí je na
něm stojící budova bez čísla
popisného nebo evidenčního
– garáž (u č. p. 311), vše v k. ú.
Rudník, nejvyšší nabídce učiněné formou obálkové metody. Nabídnutá cena bude za nebytový prostor jako celek, bez
slovního doprovodu. Obálky
s nabídkami otevře rada obce.
Hlasování: 10 –1 (jmenovitě
Hronek) – 0
1b/8/2019 – prodej bytové
jednotky v č. p. 401, respektive podílu 1/18 pozemku st.
p. č. 602, jehož součástí je na
něm stojící dům č. p. 401, vše
v k. ú. Rudník, nejvyšší nabídce učiněné formou obálkové metody. Nabídnutá cena
bude za bytovou jednotku
jako celek, bez slovního doprovodu. Obálky s nabídkami
otevře rada obce.
Hlasování: 9 – 2 (jmenovitě
Stuchlík) – 0

1c/8/2019 – Dodatek č. 6 ke
smlouvě o dílo ze dne 14. 11.
2017 „Výstavba kanalizace
v obci Rudník“, dodavatel
stavby společnost BAK a Geosan – Rudník v předloženém
znění.
Hlasování: 11–0–0
2a/8/2019 – uzavření DPP se
zastupitelem Jiřím Stuchlíkem, za výkon funkce předsedy redakční rady Rudnických
novin, v rozsahu 5 hodin
měsíčně s odměnou 200 Kč/
hod a pro rok 2019 vyplacení mimořádné odměna 2.000
Kč ke každé měsíční odměně.
Hlasování: 12–0–0
2b1/8/2019– přidělení dotace
na motokrosový závod „O putovní pohár Rudnické rokle“
pro SMX racing team, z.s.
v navrhované výši 50.000 Kč
Hlasování: 8 – 1 (jmenovitě
Sedláček) – 3
2b2/8/2019 – veřejnoprávní
smlouvu č. 14/2019 o poskytnutí dotace na motokrosový
závod „O putovní pohár rudnické rokle“ pro SMX racing
team, z.s.
Hlasování: 9–1–2
2c/8/2019 – investiční záměr
na pořízení samojízdného
pracovního stroje a pověřuje
RO vypsáním výzvy k výběrovému řízení.
Hlasování: 12–0–0
2d/8/2019
–
rozpočtové
opatření č. 6/2019, kterým
se rozpočtové příjmy zvýší
o 1.846.539 Kč a výdaje se
zvýší o 3.583.857 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se finanční prostředky na běžných
účtech sníží o 1.737.318 Kč.
Hlasování: 12–0–0
ZO souhlasí:
1d/8/2019 – a pověřuje
starostu podpisem žádosti o komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Bolkov.
Hlasování: 11–0–0
ZO ukládá:
1e/8/2019 – místostarostovi
zpracovat návrh směny pozemků v Lázních Fořt mezi
obcí Rudník a Lesy České republiky.
Hlasování: 11–0–1
ZO bere na vědomí:
3a/8/2019
–
informace
o vznikajících Pravidlech dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Rudník.
Hlasování: 12–0–0
3b/8/2019 – schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku obcí Horní Labe za
rok 2018.
Hlasování: 12–0–0
Pro RN 3/2019 připravila
Kamila Vejdělková
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