Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 12. prosince 2013
ZO schvaluje :
2a/23/2013 - „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 83/512/2013 na p.p.č. 3013/8 – ostatní
plocha, způsob využití silnice o výměře 240 m2 a p.p.č. 3013/10 – ostatní plocha, způsob využití silnice o
výměře 145 m2, vše v obci a kat. území Rudník , kterou předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2b/23/2013 - „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 172/512/2013 na p.p.č. 3203 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 144 m2 a p.p.č. 3207 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 593 m2, vše
v obci a kat. území Rudník , kterou předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Hradec Králové a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2c/23/2013 - vyřazení movitého majetku v hodnotě 215 102,00 Kč a ukládá likvidační komisi tento
majetek zlikvidovat.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3a/23/2013 - přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60.000,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3b/23/2013 - rozpočtové opatření č. 7/2013, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 12.521.410,84 Kč
arozpočtové výdaje se zvýší o 4.573.539,00 Kč.Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší 7.947.871,84 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3c1/23/2013 - schodkový rozpočet na rok 2014. Rozpočtové příjmy ve výši 30.673.200 Kč a rozpočtové
výdaje ve výši 43.880.100 Kč. Financování výdajů ve výši 13.206.900 Kč bude hrazeno z prostředků na
běžném účtu.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3c2/23/2013 – plán hospodářské činnosti na rok 2014. Náklady ve výši 5.330.000 Kč a výnosy ve výši
6.547.000 Kč. Zisk HČ v roce 2014 je naplánován ve výši 1.217.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3e/23/2013 – podání žádosti o úvěr u ČMRZB u pobočky Hradec Králové.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3f/23/2013 – pořízení investičního majetku Sypač 1 m3 s pomocným motorem M25 ZA CENU 228.448
Kč s DPH od firmy KOBIT SZ s.r.o. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
4a/23/2013 – dokument Integrovaná strategie Krkonoš, předložený Svazkem měst a obcí Krkonoše.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0 (nepřítomen Stuchlík)
4b1/23/2013 – zařazení obce do územní působnosti MAS Krkonoše.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0

4b2/23/2013 – ZO schvaluje příspěvek občanskému sdružení MAS Krkonoše ve výši10 Kč za trvale
hlášeného obyvatele v obci Rudník, ke dni poskytnutí příspěvku.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0 (nepřítomen Stuchlík)
NÁVRH BYL SCHVÁLEN
4c/23/2014 – předložený plan činnosti kontrolního výboru na rok 2014.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0 (nepřítomen Stuchlík)

Ověřovatelé : Mgr. Olga Hájková
František Knížek
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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