Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 26. jednání rady obce
dne 2. 12. 2019
RO ukládá:
1b/26/2019 – zaslat výzvu
k vyklizení pozemku p. p. č.
939/14, k. ú. Rudník.
Hlasování: 4–0–0
RO schvaluje:
1c/26/2019 – plán inventur na
rok 2019 v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
2a/26/2019 – Dodatek č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ
Rudník, okres Trutnov.
Hlasování: 4–0–0
2b/26/2019 – rozpočet ZŠ
a MŠ Rudník, okres Trutnov,
na rok 2020. Náklady ve výši
23.598.000 Kč, výnosy ve výši
23.680.000 a zisk ve výši 82 Kč.
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 3.100.000 Kč.
Hlasování: 4–0–0
2c/26/2019 – ŽS a MŠ Rudník,
okres Trutnov, Střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2021–
2022 v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
2d/26/2019 – ZŠ a MŠ Rudník, okres Trutnov, pro rok
2020
závazné
ukazatele
v rámci syntetických účtů nákladů a výnosů.
Hlasování: 4–0–0
3a1/26/2019 – poskytnutí finančního daru ve výši 20.000
Kč Oblastní charitě Červený
Kostelec se sídlem 5. května
1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, jako příspěvek na úhradu provozních nákladů Hospice Anežky České.
Hlasování: 5–0–0
3a2/26/2019 – poskytnutí finančního daru ve výši 3.000
Kč Farní charitě Dvůr Králové
nad Labem se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, IČ 43464637, jako
příspěvek na úhradu provozních nákladů.
Hlasování: 5–0–0
3a3/26/2019 – poskytnutí finančního daru ve výši 1.000
Kč pro Linku bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ
61383198.
Hlasování: 5–0–0
3a4/26/2019 – poskytnutí finančního daru ve výši 6.000
Kč Depozitum Bastet z.s.,
Rokytnice nad Jizerou se
sídlem Palackého 99, 544 01
Dvůr Králové nad Labem, IČ
43464637, jako příspěvek na
úhradu provozních nákladů.
Hlasování: 5–0–0
3a5/26/2019 – poskytnutí finančního daru ve výši 10.000
Kč organizaci Služby Dolní
Kalná se sídlem Dolní Kalná
178, 543 74, IČ 00277762, na
pokrytí provozních nákladů.
Hlasování: 5–0–0
3b/26/2019 – poskytnutí finančního daru pro TJ-SKI Rudník, z.s., ve výši 1.836 Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce Rudnický vešlap a 8.000 Kč na činnost.
Hlasování: 5–0–0
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Výpis přijatých usnesení
z 27. jednání rady obce
dne 16. 12. 2019
a 30. 12. 2019
RO schvaluje:
1a/27/2019 – cenu služby pro
rok 2020 za využití systému
zavedeného obcí o nakládání
s KO, dle OZV č. 1/2015 ve
výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad 		
568 Kč + 21% DPH = 687 Kč
Využívání popelnic na komunální odpad (1 ks) 1.897 Kč +
21% DPH = 2.295 Kč
Využívání kontejnerů na TO +
1 ks popelnice na KO 2.465 Kč
+ 21% DPH = 2.983 Kč
Hlasování: 4–0–0
1b/27/2019 – uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih
do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických
služeb č. 5884“ na rok 2020
mezi Městskou knihovnou
s regionálními funkcemi se
sídlem Krakonošovo náměstí
128, 541 01 Trutnov, a obcí
Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
1d/27/2019 – propachtovat
část pozemku p. p. č. 3704 –
zahrada o výměře 1.066 m2
(celková výměra 1.556 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/27/2019 – 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.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.
12. 2030, za 0,10 Kč/m2/rok,
ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5–0–0
2a/27/2019 – pokrytí účetních
odpisů ZŠ/MŠ Rudník za vyřazené hřiště ve výši 271.011,50 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2b/27/2019 – odměnu ředitelce Základní a Mateřské
školy Rudník, okres Trutnov,
ze mzdových prostředků Základní a Mateřské školy Rudník.
Hlasování: 5–0–0
3a/27/2019 – prodejní cenu
kalendáře ve výši 150 Kč. RO
určuje pro prodej 50 ks kalendářů a pro propagační účely
50 ks kalendářů.
Hlasování: 5–0–0
4/27/2019
–
rozpočtové
opatření č. 9/2019, kterým
se rozpočtové příjmy zvýší
o 1.019.975 Kč a rozpočtové
výdaje sníží o 40.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením
se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 979.975 Kč.
Hlasování: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 28. jednání rady obce
dne 13. 1. 2020

Výpis přijatých usnesení
z 30. jednání rady obce
dne 27. 1. 2020

RO schvaluje:
1a1/28/2020 – splátkový kalendář na dluh s měsíčními
splátkami 1.500 Kč a podání
žaloby k soudu (při nedodržení splátkového kalendáře)
za dlužné nájemné prostřednictvím právníka.
Hlasování: 5–0–0
1b/28/2020 – uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO:
pro provozovnu kadeřnictví se
sídlem Rudník č. p. 406. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 2. 2020. Cena na
rok 2020 se stanovuje na 2.734
Kč, je to poměrná část z celkové roční sazby (2.983 Kč/rok).
Hlasování: 5–0–0
1c/28/2020 – finanční náhradu za části pozemku p. p. č.
105/1 (dnes vedené jako p.
p. č. 105/4 a 105/6) v k. ú.
Arnultovice dle znaleckého
posudku č. j. 7610-80/2019
a ostatních nákladů v celkové
výši 70.920 Kč, Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov.
Hlasování: 5–0–0
1g/28/2020 – „Dodatek č.
01/2020“ ke Smlouvě o souhlasu s provedením stavby č.
SMLJ-22-954/2017, mezi Správou Krkonošského národního
parku, Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabí. a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2a/28/2020 – Vnitřní směrnici
č. 1/2020 – Zásady čerpání sociálního fondu zaměstnanců
a uvolněných zastupitelů obce
Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
4a/28/2020 – Záměr prodeje
a Vyhlášení podmínek výběrového řízení na prodej nosiče
výměnných nástaveb ALFICAR,
MAXI včetně zametací nástavby, posypové nástavby a sněhové šípové radlice – formou
veřejné elektronické aukce.
Hlasování: 5–0–0

RO schvaluje:
1a1/30/2020 – splátkový kalendář na dluh s měsíčními
splátkami 1.700 Kč a podání
žaloby k soudu (při nedodržení splátkového kalendáře)
za dlužné nájemné prostřednictvím právníka.
Hlasování: 5–0–0
1b/30/2020 – uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO: s Ing.
Radimem Jančurou, jednatelem společnosti DPL real s.r.o,
.pro rekreační objekt na adrese
Rudník č. p. 21. Tato smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou
od 1. 2. 2020. Cena na rok 2020
se stanovuje na 630 Kč, je to
poměrná část z celkové roční
sazby (687 Kč/rok).
Hlasování: 5–0–0
1d1/30/2020 – ukončení nájmu a vyklizení nebytového
prostoru v přízemí domu č.
p. 75 v Rudníku k 30. 4. 2020,
dle uzavřené Nájemní smlouvy ze dne 17. 10. 2011.
Hlasování: 5–0–0
2a/30/2020 – výzvu pro podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem Napojení
objektů ve vlastnictví obce na
veřejnou kanalizaci a rušení
stávajících septiků.
Hlasování: 5–0–0
2b/30/2020 – seznam obeslaných firem: Ing. Pavel
Landsperský, IČ: 63180511,
Etrichova 591, Trutnov 541
02. THERMONA KRKONOŠE
s.r.o., IČ: 25919539, Nádražní
902, Hostinné 543 72. Petr Janouch, IČ: 65716281, Deymova 208, Hostinné 543 72.
Hlasování: 5–0–0
2c/30/2020 – návrh smlouvy o dílo k zakázce malého
rozsahu s názvem „Napojení
objektů ve vlastnictví obce na
veřejnou kanalizaci a rušení
stávajících septiků“.
Hlasování: 5–0–0
2d/30/2020 – komisi pro
otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve složení rada obce,
Lukáš Skalský, Ing. František
Čejka
Hlasování: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 29. jednání rady obce
dne 20. 1. 2020
RO schvaluje:
1a/29/2020 – pronájem bytu
č. 1 v Rudníku č. p. 494. Nájemní smlouva bude uzavřena po složení kauce na dobu
určitou, do 31. 12. 2020.
Hlasování: 5–0–0
1b/29/2020 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. p. č. 939/14 – ostatní plocha o výměře 74 m2 (celková
výměra 2163 m2 ), v k. ú. Rudník. Geometrickým plánem č.
1352-261/2019 byl z pozemku
p. p. č. 939/14 oddělen díl „a“
o výměře 74 m2, který je předmětem prodeje.
Hlasování: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 31. jednání rady obce
dne 17. 2. 2020
RO schvaluje:
1a/31/2020 – pronájem bytu
č. 7 v Rudníku č. p. 311. Nájemní smlouva bude uzavřena po složení kauce (dvouměsíční nájemné) na dobu
určitou, do 30. 6. 2020.
Hlasování: 5–0–0
1b/31/2020 – pronájem bytu
č. 10 v Rudníku č. p. 414. Nájemní smlouva bude uzavřena
po složení kauce (dvouměsíční nájemné) na dobu určitou,
do 30. 6. 2020.
Hlasování: 5–0–0

RO doporučuje ZO:
2a/31/2020 – schválit dodavatelem zakázky zadávané
jako zakázku malého rozsahu
pro akci „Napojení objektů ve
vlastnictví obce na veřejnou
kanalizaci a rušení stávajících
septiků“ firmu: Ing. Pavel
Landsperský, za nabídkovou
cenu 1.354.282,64 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
Výpis usnesení z 9. zasedání
zastupitelstva obce Rudník dne
23. 10. 2019
ZO schválilo:
1a/9/2019 – prodej pozemku
p. p. č. 525/4 o výměře 358
m2, v k.ú. Arnultovice (na základě GP 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 GP 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) státnímu podniku Povodí Labe se
sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Hradec Králové, a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy č. D994190269. Kupní cena
za pozemek je stanovena dle
znaleckého posudku ze dne
30. 8. 2019 a činí 25.570 Kč.
Hlasování: 14–0–0
1b/9/2019 – prodej pozemku
p. p. č. 907/5 – ostatní plocha
o výměře 124 m2, v k. ú. Arnultovice. 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
(1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–0
1c/9/2019 – prodej části pozemku p. p. č. 5270 – ostatní
plocha o výměře cca 500 m2
(bude upřesněno GP), v k. ú.
Rudník. Cena za pozemek
dle ÚP, ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (zhotovení GP +
1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–0
1d/9/2019 – prodej pozemku p. p. č. 2410/1 – zahrada
o výměře 783 m2, 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, který je předmětem prodeje. 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 (zhotovení GP + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–0
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1e1/9/2019 – prodej pozemku p. p. č. 186/1 – ostatní
plocha o výměře 161 m2
v k.ú. 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.
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 (zhotovení GP + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–0
1e2/9/2019 – prodej pozemku, p. p. č. 186/2 – ostatní
plocha o výměře 102 m2, v k.
ú. 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.
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 (zhotovení GP + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 14–0–0
1e3/9/2019 – prodej pozemku p. p. č. 1251/22 – ostatní
plocha o výměře 714 m2,
v k.ú. Rudník (Geometrickým plánem č. 1331-98/2019
byl 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 dílů „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
a p. p. č. 1251/23 o výměře 61
m2. Cena za pozemek dle ÚP
SV – plochy smíšené obytné
75 Kč/m2 + 21% daň a PV –
plochy veřejných prostranství do 150 m2 ….30 Kč/m2
nad 150 m2 ….150 Kč/m2), ve
smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku
(zhotovení GP + 1.000 kolek
KN).
Hlasování: 14–0–0
1e4/9/2019 – prodej pozemku a p. p. č. 1251/23 – ostatní
plocha o výměře 61 m2, v kat.
území Rudník (Geometrickým plánem č. 1331-98/2019
byl 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 dílů „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 a p.
p. č. 1251/23 o výměře 61 m2.
Cena za pozemek dle ÚP PV
– plochy veřejných prostranství do 150 m2 ….30 Kč/m2
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nad 150 m2 ….150 Kč/m2), ve
smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku
(zhotovení GP + 1.000 kolek
KN).
Hlasování: 14–0–0
2a/9/2019 – dodavatelem
pro zakázku zadávanou ve
zjednodušeném
podlimitním řízení pro akci „Dodávka
nového samojízdného pracovního stroje“ firmu: Auto
SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10,
Praha 6, za nabídkovou cenu
2.590.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 14–0–0
2b/9/2019 – smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu
Královéhradeckého
kraje na realizaci projektu
s názvem „Cyklotrasa č. 22
v úseku Rudník – Mladé Buky“ve výši 4.000.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 13–0–1
3a/9/2019 – rozpočtové
opatření č. 7/2019, kterým
se rozpočtové příjmy zvýší
o 4.366.280 Kč a rozpočtové
výdaje se sníží o 2.465.000
Kč.
Tímto
rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší
o 6.831.280 Kč.
Hlasování: 14–0–0
4a2/9/2019 – Směrnici č.
1/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění.
Hlasování: 9–4–1
Výpis usnesení z 10. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 20. 11. 2019
ZO schvaluje:
2a1/10/2019 – prodej pozemku p. p. č. 28/1 – travní
porost o výměře 370 m2, v k.
ú. Bolkov. 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 (kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
2c/10/2019 – prodej pozemku p. p. č. 939/14 – ostatní
plocha o výměře cca 77 m2
(bude upřesněno GP), v k.
ú. Rudník. 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 (zhotovení GP +
kolek KN).
Hlasování: 10–0–2
2d/10/2019 – prodej nemovitých věcí, a to pozemku st.
p. č. 700 jehož součástí je na
něm stojící budova bez čísla
popisného nebo evidenčního – garáž, vše v obci a k.ú.
Rudník, za celkovou cenu
30.003 Kč.
Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel nemovitých
věcí (kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
2e/10/2019 – prodej nemovitých věcí, a to bytu číslo
401–14 a spoluvlastnického
podílu v rozsahu 5182/93276

ke společným částem domu
a pozemku st. p. č. 602 –
zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je bytový dům
číslo popisné 401, vše v obci
a k. ú. Rudník, za celkovou
cenu 616.616 Kč. Náklady
spojené s prodejem uhradí
nabyvatel nemovitých věcí
(kolek KN).
Hlasování: 11 –0 –1
4/10/2019 – OZV č. 2/2019
o regulaci zábavné pyrotechniky v předloženém znění.
Hlasování: 11–0–1
Výpis usnesení z 11. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 18. 12. 2019
ZO zřizuje:
1b/11/2019 – fond financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Rudník od 1. 1. 2020.
Hlasování: 15–0–0
ZO schvaluje:
1a/11/2019 – Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Rudník
v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
1c/11/2019 – Zásady fondu
financování a obnovy vodohospodářského majetku
obce Rudník v předloženém
znění
Hlasování: 15–0–0
1d/11/2019 – znění Smlouvy o odpadní vodě převzaté
městem Hostinné a pověřuje
starostu jejím podpisem po
kolaudaci stavby kanalizace
Rudník.
Hlasování: 15–0–0
1e/11/2019 – cenu vodného
ve výši 28,34 Kč bez DPH pro
rok 2020 a cenu stočného ve
výši 20,41 Kč bez DPH pro
část roku 2020 do doby kolaudace kanalizace.
Hlasování: 15–0–0
1f/11/2019 – rozpočtové
opatření č. 8/2019, kterým
se rozpočtové příjmy zvýší
o 3.267.263 Kč a rozpočtové výdaje sníží o 1.642.635
Kč.
Tímto
rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší
o 4.909.898 Kč.
Hlasování: 15–0–0
1h/11/2019 – Změnu střednědobého výhledu rozpočtu č. 4 na roky 2020 –2021
v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
1i/11/2019 – Střednědobý
výhled rozpočtu na roky
2021–2023 v předloženém
znění.
Hlasování: 15–0–0
1j1/11/2019
–
schodkový rozpočet na rok 2020.
Rozpočtové příjmy ve výši
38.894.000 Kč a rozpočtové
výdaje ve výši 44.462.494 Kč.
Financování výdajů ve výši
5.568.494 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném
účtu.
Hlasování: 15–0–0
1j2/11/2019 – plán hospodářské činnosti na rok 2020.
Náklady ve výši 8.005.000 Kč
a výnosy ve výši 8.026.000 Kč.
Zisk HČ v roce 2020 je pláno-

ván ve výši 21.000 Kč.
Hlasování: 15–0–0
2a/11/2019 – vyřazení majetku v hodnotě 63.731 Kč.
Hlasování: 15–0–0
2b/11/2019 – dodatek č. 1
ke smlouvě o dodávce Samojízdného pracovního stroje.
Hlasování: 15–0–0
3a/11/2019 – OZV č. 3/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudník, v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
3b/11/2019 – OZV č. 4/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
3c/11/2019 – OZV č. 5/2019,
o místním poplatku ze psů,
v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
3d/11/2019 – OZV č. 6/2019,
o místním poplatku z pobytu, v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
4a/11/2019 – termíny veřejného zasedání ZO na rok
2020 od 17.30 takto:
22. 1. 2020, 19. 2. 2020, 18.
3. 2020, 22. 4. 2020, 20. 5.
2020, 17. 6. 2020, 9. 9. 2020,
21. 10. 2020, 25. 11. 2020, 16.
12. 2020.
Hlasování: 15–0–0
4b/11/2019 – odměny pro
neuvolněné členy ZO od 1.
1. 2020 v těchto stávajících
částkách:
místostarosta 17.700 Kč/měsíc, člen RO 2.900 Kč/měsíc,
člen ZO 750 Kč/měsíc, předseda výboru 1.500 Kč/měsíc,
člen výboru 400 Kč/měsíc.
Hlasování: 15–0–0
ZO pověřuje:
1g/11/2019 – RO provedením rozpočtové změny č.
9/2019 v závěru roku 2019,
v případě, že to rozpočtová
pravidla budou vyžadovat.
Hlasování: 15–0–0
Výpis usnesení z 12. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 22. 1. 2020
ZO schvaluje:
2c/12/2020 – prodej pozemku st. p. č. 714 – zastavěná
plocha o výměře 17 m2, kat.
území Rudník. Cena za pozemek dle ÚP VL plochy výroby
a skladování 30 Kč/m2 + 21
% DPH, ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (kolek KN).
Hlasování: 14–0–0
2d/12/2020 – prodej pozemku p. p. č. 190/1 – travní porost o výměře 1.099 m2, v k.
ú. Rudník. Cena za pozemek
dle ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21%
daň, ve smyslu směrnice č.
1/2015, za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané
jako právo věcné. Náklady

spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (kolek
KN).
Hlasování: 14–0–0
2e/12/2020 – prodej pozemku p. p. č. 532/1 – orná půda
o výměře 689 m2, v k. ú. Rudník. 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
(kolek KN).
Hlasování: 12 –1 –1
3a/12/2020 – podání žádosti
o dotaci v rámci programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210D
s projektem „Chodník ke
škole“.
Hlasování: 14–0–0
3b1/12/2020 – dotaci na celoroční činnost 2020 pro TJ
Rudník, z.s., ve výši 312.000
Kč.
Hlasování: 13 –0 –1
3b2/12/2020 – Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 o poskytnutí dotace na celoroční
činnost 2020 pro TJ Rudník,
z.s., a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14–0–0
4a/12/2020 – Plán rozvoje
sportu obce Rudník 2020–
2025 v předloženém znění.
Hlasování: 14–0–0
ZO ukládá:
2b2/12/2020 – MO přípravu
vyhlášení 2. kola prodeje nemovitých věcí – 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, za stejných
podmínek.
Hlasování: 13–0–1
Výpis usnesení z 13. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 12. 2. 2020
ZO schvaluje:
1a/13/2020 – prodej pozemku, a to dílu „a“ odděleného
na základě geometrického
plánu č. 1352-261/2019 z p.
p. č. 939/14 – ostatní plocha
o výměře 74 m2, v k. ú. Rudník. 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
(zhotovení GP, náklady na vypracování znaleckého posudku + sankční pokuta ÚZSVM
+ kolek KN).
Hlasování: 13–0–0
2b/13/2020 – podání žádosti
o dotaci v rámci programu
117D8210 Podpora obnovy
a rozvoje venkova – Podpora
vítězů soutěže Vesnice roku
pro projekt s názvem: „Technické vybavení obce Rudník“
Hlasování: 13–0–0
3b/13/2020 – plán činnosti
Finančního výboru na rok
2020 v předloženém znění.
Hlasování: 13–0–0
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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