Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 9. prosince 2020
ZO schvaluje:
1a/18/2020 - ZO schvaluje směnu pozemků, a to části pozemku p.p.č. 1732/2 - zahrada o výměře cca 1.200 m2
(celková výměra 2.085 m2, bude upřesněno GP) v k.ú. Rudník, ve vlastnictví České republiky Státní pozemkový
úřad za pozemky p.p.č. 4632 – orná půda o výměře 1.062 m2 a p.p.č. 4758 – orná půda o výměře 1.089 m2, vše
v k.ú. Rudník, ve vlastnictví obce Rudník a pověřuje MO k podání žádosti o realizaci směny nemovitostí.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
1b/18/2020 - ZO schvaluje „ Smlouvu o budoucí kupní smlouvě“ mezi Obcí Rudník (budoucí prodávající) a
STATKEM FOŘT s.r.o., se sídlem Fořt 1, 543 72 Černý Důl (budoucí kupující) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2a1/18/2020 - ZO schvaluje provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v majetku obce Rudník firmu
Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o. na základě koncesního řízení na dobu určitou a to od 1.1.2021 do
31.12.2030
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2a2/18/2020 - ZO schvaluje na základě koncesního řízení uzavření koncesní smlouvy o provozování
vodohospodářské infrastruktury v majetku obce Rudník na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2030
s provozovatelem společností Vodárenská společnost Lánov spol. s.r.o. se sídlem Prostřední Lánov 391, 543
41 Lánov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2b/18/2020 - ZO schvaluje čerpání z fondu obnovy vodovodu a kanalizace ve výši 464.624 Kč bez DPH na
opravu čerpadel 2 čerpacích stanic.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2c/18/2020 - ZO schvaluje Aktualizaci plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Rudník v
předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2d/18/2020 – ZO schvaluje neuvolněnému zastupiteli vykonávajícímu funkci místostarosty měsíční odměnu
ve výši 25.000 Kč platnou od 1.1.2021.
HLASOVÁNÍ: 11-0-2
2e/18/2020 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o
1.094.021,65 Kč a rozpočtové výdaje sníží o 2.434.388 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech zvýší o 3.528.409,65 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2g/18/2020 - ZO schvaluje Změnu střednědobého výhledu rozpočtu č. 1 na roky 2021-2023 v předloženém
znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2i/18/2020 - ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
NÁVRH BYL SCHVÁLEN

2h1/18/2020 - ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021. Rozpočtové příjmy ve výši 61.911.685,31 Kč
a rozpočtové výdaje ve výši 69.502.010 Kč. Financování výdajů ve výši 7.590.324,69 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném účtu.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2h2/18/2020 - ZO stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu obce Rudník pro rok
2021. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách a včetně změn mezi položkami běžných a
kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
3a/18/2020 - ZO schvaluje termíny veřejného zasedání ZO na rok 2021 od 17:30 takto:
20.1.2021, 24.2.2021, 17.3.2021, 21.4.2021, 19.5.2021, 16.6.2021, 8.9.2021, 20.10.2021, 24.11.2021,
15.12.2021.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
ZO pověřuje RO:
2f/18/2020 - ZO pověřuje RO provedením rozpočtové změny č. 6/2020 v závěru roku 2020, v případě, že to
rozpočtová pravidla budou vyžadovat.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

Ověřovatelé : Jana Svobodová
Miroslav Sedláček
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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