Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 10. prosince 2010

ZO schvaluje
1b/1/2010 - zadání územního plánu obce Rudník po projednání s dotčenými orgány a
ostatními účastníky v předloženém znění.
Hlasování : 15-0-0
1d1/1/2010 - zpracovatelem dokumentace SEA podle zák.č. 183/2006 Sb. a vyhodnocení
vlivu na soustavu NATURA 2000, podle zák.č. 114/1992 Sb. pro koncept územního
plánu Rudník, Mgr.Markétu Duškovou, Heřmánková 2212, Brandýs nad Labem, IČ:
76445291, za celkovou cenu 94.900,- Kč (
slovy.devadesátčtyřittisícedevětsetkorunčeských).
Hlasování : 15-0-0
1c1/1/2010 - zpracovatelem studie vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VVUR)Mgr.
Evu BAUEROVOU, Březový vrch 737, Liberec IČ: 76189341, za celkovou cenu 35.000,Kč
( slovy: třicetpěttisíckorunčeských).
Hlasování : 15-0-0
2/1/2010 - rozpočtové opatření, kde se příjmy zvyšují o 352.145,00Kč a výdaje se snižují
o 2.895.105,00 Kč. Tímto opatřením se finanční prostředky na běžných účtech zvyšují o
3.247.250.00 Kč
Hlasování: 14-0-1
3a/1/2010- plán hospodářská činnosti na rok 2011, kde výnosy jsou 5.472.600,00 Kč a
náklady 5.443.00,00 Kč.
Hlasování: 13-1 (jmenovitě inž. Šrajer)-1
3c/1/2010 - rozpočet obce na rok 2011, kde příjmy jsou 25.946.680,00 Kč a výdaje
32.811.500,00 Kč. Schodek bude hrazen ze zůstatku finančních prostředků na běžném
účtu k 31.12.2010
Hlasování: 13-2 (jmenovitě inž.Šrajer, ing.Šmahelová)-0
4/1/2010 -rozpočtový výhled obce na roky 2012 až 2015.
Hlasování: 12-1(jmenovitě inž. Šrajer) - 2

5a/1/2010 - navýšení ceny díla“ Energeticko – ekologická opatření na ZŠ/MŠ Rudník“,
za úpravu plastových oken a hliníkových dveří o 182.550,90 Kč bez DPH.
Hlasování: 13-1-1(jmenovitě Šrajer)

ZO jmenuje :
1a/1/2010 - určeného zastupitele za obec při zpracování územního plánu paní Mgr. Olgu
Hájkovou
Hlasování: 14-0-1

ZO pověřuje :
1c2/1/2010 - starostu obce podpisem smlouvy o dílo na zpracování studie vlivu ÚP na
udržitelný rozvoj území (VVUR) Mgr. Evu Bauerovou, Březový vrch 737, Liberec IČ:
76189341, za celkovou cenu 35.000,- Kč ( slovy: třicetpěttisíckorunčeských).
Hlasování: 15-0-0
1d2/1/2010 - starostu obce podpisem smlouvy o dílo na zpracování dokumentace SEA
podle zák.č. 183/2006 Sb. a vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, podle zák.č.
114/1992 Sb. pro koncept územního plánu Rudník, Mgr.Markétu Duškovou,
Heřmánková 2212, Brandýs nad Labem, IČ: 76445291, za celkovou cenu 94.900,- Kč (
slovy.devadesátčtyřittisícedevětsetkorunčeských).
Hlasování: 15-0-0
5b/1/2010- starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo Energeticko – ekologická
opatření na
ZŠ/MŠ Rudník, se společností VALC s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové, k navýšení
celkové ceny díla o 182.550,90 Kč bez DPH.
Hlasování: 14-1(jmenovitě Šrajer)-0

ZO stanoví :
6/1/2010 - v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.000
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasování: 11-0-4 (jmenovitě inž. Šrajer)

ZO obce volí :
7a/1/2010 - za členy kontrolního výboru paní Markétu Sládkovou a ing. Miroslavu
Šmahelovou.
Hlasování: 13-0-1
7b/1/2010 - za členy finančního výboru paní Zdenu Petříkovou a paní Gábinu
Machovou.
Hlasování: 12-1-1

ZO odkládá:
5c/1/2010 - rozhodnutí o způsobu řešení stávajících plastových oken na budově ZŠ po
upřesnění rozsahu a ceny.
Hlasování : 15-0-0

Ověřovatelé:

Starosta:

Mgr. Olga Hájková

dne ...........................................

Václav Lhota

dne ...........................................

Bc. Aleš Maloch

dne ...........................................

