Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 18. května 2022
ZO schvaluje:
1a/31/2022 - ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 225 (druh pozemku: travní porost) o výměře 320 m2 , v
k.ú. Rudník, do spoluvlastnictví panu XY (id. ½) a paní XY (id. ½), oba trvale bytem Rudník, 543 72
Rudník. Cena za pozemek dle ÚP SV - plochy smíšené obytné 150,- Kč/m2 + 21 % DPH, ve smyslu
směrnice č. 3/2020 a Přílohy č. 1“ ke Směrnici č. 3/2020. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 9-0-0
1c/31/2022 - ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 339/2 (druh pozemku: travní porost) o výměře cca
230 m2 (bude upřesněno GP, celková výměra 401 m2) a části pozemku p. č. 340 (druh pozemku: travní
porost) o výměře cca 550 m2 (bude upřesněno GP, celková výměra 739 m2), vše v k.ú. Rudník. Cena za
pozemek dle ÚP SV - plochy smíšené obytné 150,- Kč/m2 + 21 % DPH, ve smyslu směrnice č. 3/2020
a Přílohy č. 1“ ke Směrnici č. 3/2020, za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné.
Zřízení VB - služebnosti pro obec Rudník, které spočívá v právu provozovat a udržovat na tomto pozemku
vodovod, tj. vodovodní řad a související zařízení. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady na GP + kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 9-0-0
2a/31/2022 - ZO schvaluje dodavatele zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem „ Přestupní terminál v obci Rudník“ firmu Sdružení PDV Stavby – Aquabeton – Rudník
s nabídkovou cenou 16.008.432,25 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 9-0-1
2b/31/2022 – ZO schvaluje dodavatele zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem „Rekonstrukce veřejné budovy č.p. 56 – obecní úřad“ firmu B.C.M COMPANY s.r.o.
s nabídkovou cenou 19.392.063,90 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
3a/31/2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o
38.744.005 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 51.638.390,20 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se
fin. prostředky na běžných účtech sníží o 12.894.385,20 Kč.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
4a/31/2022 – ZO schvaluje vystoupení obce Rudník ze Svazku měst a obcí Krkonoše k 31.12.2022.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
ZO neschválilo:
1b/31/2022 - ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 300/2 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 266 m2 ,
v k.ú. Rudník, do společného jmění manželů, oba trvale bytem Praha 10. Cena za pozemek dle ÚP ZP plochy zeleně nad 150 m2…150,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 3/2020 a Přílohy č. 1“ ke Směrnici č.
3/2020. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 0-9-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN

ZO bere na vědomí:
5a/31/2022 – ZO bere na vědomí průběžnou zprávu z Finančního výboru o hospodaření na účtech.
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