Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 17. června 2020
ZO schvaluje:
1a/15/2020 - ZO schvaluje „Kupní smlouvu č. Ks-016/2020“, předmětem koupě podle této smlouvy jsou
pozemky p.p.č. 2391/2 - travní porost o výměře 147 m2, p.p.č. 2391/3 – ostatní plocha o výměře 74 m2, p.p.č.
2391/4 – travní porost o výměře 83 m2, p.p.č. 5267 – travní porost o výměře 10.050 m2 a p.p.č. 5268 – lesní
pozemek o výměře 4.391 m2, vše v k.ú. Rudník, mezi Farmou Duha s.r.o., se sídlem Potoční 292, 257 21 Poříčí
nad Sázavou (prodávající) a obcí Rudník (kupující) a pověřuje starostu jejím podpisem. Kupní cena pozemků
235.920,- Kč. (16,- Kč/m2, celková výměra 14.745 m2). Náklady spojené s prodejem uhradí prodávající.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a/15/2020 - ZO schvaluje dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „II/325 HostinnéRudník II. etapa“ – rekonstrukce silnice II/325 úsek 2,867-4,920 Km v místech kanalizace, firmu M-Silnice
za cenu 738.096,45 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2b/15/2020 – ZO schvaluje Výzvu a zadávací dokumentaci pro koncesní řízení s názvem „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Rudník“ dle předložené dokumentace zpracované
zástupcem zadavatele firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, 150 56.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2c/15/2020 - ZO schvaluje úhradu platby za odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací vyúčtované
za období do 31.12.2020 z objektů ve vlastnictví fyzických osob napojených do 30.9.2020 na nově
vybudovanou kanalizaci „I. a II. etapa“, vyjma objektů ve kterých je poskytováno úplatné ubytování, za
předpokladu, že by tato platba šla jinak k tíži vlastníků těchto objektů.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3a/15/2020 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se rozpočtové příjmy sníží o 4.879.274 Kč
a rozpočtové výdaje sníží o 4.377.453 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech
sníží o 501.821 Kč. Financování se ve výdajích sníží o 2.064.000 Kč
HLASOVÁNÍ: 9-0-2
3a2/15/2020 – ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč obcím postiženým povodněmi v červnu
2020, výběrem konkrétních obcí a rozdělením konkrétních financí pověřuje RO.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3b/15/2020 – ZO po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce Rudník a závěrečný účet za rok 2019
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3c/15/2020 – ZO schvaluje účetní závěrku obce Rudník za rok 2019.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0

Ověřovatelé : Alena Jerjeová
Jiří Vondrák
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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