Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 30. března 2022
ZO schvaluje:
1a/30/2022 - ZO schvaluje prodej pozemků za účelem výstavby RD prostřednictvím výběrového řízení
formou obálkové metody, nemovitost: pozemek p. č. 370/12 (druh pozemku: trvalý travní porost) o
výměře 1.033 m2 a pozemek p. č. 1820 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 356 m 2, vše v k.
ú. Javorník v Krkonoších. Cena za pozemek 305 Kč/m2 (423.645 Kč, cena konečná), za podmínky
výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (2.000 kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1b/30/2022 - ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SM 029/2021, kterým dojde k navýšení
ceny díla o částku 607.434,11 Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace do 31.5.2022 z důvodu
změny stavby před jejím dokončením.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1c/30/2022 – ZO schvaluje vyřazení majetku v hodnotě 330.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a1/30/2022 – ZO schvaluje příspěvek poskytovatelům sociálních služeb podle zákona o sociálních
službách a osobám poskytujícím služby sociální péče alespoň třem občanům obce na základě Smlouvy
o poskytnutí pomoci ve výši 180 Kč/hod. přímé péče. Příspěvek bude vyplácen na základě žádosti
příjemce sociální péče na účet poskytovatele.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2b/30/2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 521.000
Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 2.071.100 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech sníží o 1.550.100 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3a/30/2022 – ZO schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2022 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3b/30/2022 – ZO schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2022 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
ZO bere na vědomí:
1d/30/2022 – ZO bere na vědomí zprávu o zřízení bytových jednotek v budově čp. 340 v Rudníku.
ZO neschválilo:
2a2/30/2022 - ZO ukládá tajemníkovi obce vypracovat směrnici o poskytování finančního příspěvku na
služby sociální péče a předložit ji ke schválení radě obce.
HLASOVÁNÍ: 7-4-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
2a3/30/2022 - ZO ukládá tajemníkovi obce vypracovat směrnici o poskytování finančního příspěvku na
služby sociální péče a předložit ji ke schválení zastupitelstvu obce.
HLASOVÁNÍ: 5-2-4
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
Ověřovatelé : Jiří Vondrák
Jan Teplý
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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