Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 16. února 2012
ZO schvaluje:
2c/9/2012 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 114 – ost. plocha o výměře 367 m2, kat. úz. Bolkov, dle
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1, za cenu 30,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí
nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 11- 1(jmenovitě Šmahelová) - 1
2d2/9/2012 - ZO schvaluje bezúplatný převod st.p.č. 1194 – zastavěná plocha o výměře 23 m2, kat. území
Rudník, (pozemek pod stavbou ATS Javorník) dle GP č. 1128-252/2010 ze dne 30.07.2010 od PF ČR,
Krajské pracoviště pro Královéhradecký kraj, Hořická 283, Hradec Králové.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2d3/9/2012 - ZO schvaluje úplatný převod poz.p.č. 5120/2 – ost. plocha o výměře 104 m2, (pozemek
dotčený stavbou ATS Javorník), dle GP č. 1128-252/2010 ze dne 30.07.2010 v kat. území Rudník, od PF
ČR, Krajské pracoviště pro Královéhradecký kraj, Hořická 283, Hradec Králové.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2e2/9/2012 - ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 551/2, 948/1, 954/2 a poz.p.č. 2927/1,
2927/2, 2927/3, 2927/4, 2927/5, 2927/8, 3013/9, 3201/2, 3625, 3665, 3666, v kat. území Rudník, obci
Rudník, které se nacházejí pod částí vyřazené komunikace III/32554 na základě rozhodnutí č.j.
17 632/1996-230-GR ze dne 13.3.1996. Pozemky budou převedeny z majetku Královéhradeckého kraje
do majetku obce Rudník.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2f/9/2012 – ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na stavbu zvoničky, umístěné na p.p.č. 996/1, k.ú.
Bolkov, mezi obcí Rudník, jako obdarovaným a OBČANSKÝM SDRUŽENÍM PŘÁTELÉ BOLKOVA
jako dárcem
HLASOVÁNÍ: 11-0-1(jmenovitě Hájková)
4a/9/2012 – ZO schvaluje zhotovitelem stavební zakázky malého rozsahu „Výměna výplní stavebních
otvoru pro bytový dům čp. 418, Rudník“ společnost Window Holding a.s., Lázně Toušeň, IČ : 28436024,
za celkovou cenu díla ve výši 414.633,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: 11-0-2
4b/9/2012 – ZO schvaluje dodavatele zakázky malého rozsahu - Nákup hasičského vozidla pro JPO III
SDH Arnultovice za nabídkovou cenu 722.629,00 Kč vč. DPH v souladu s nabídkou. Dodavatelem
zakázky je firma MADE IN RUSSIA s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
5a/9/2012 - ZO schvaluje podání žádosti o podporu ze SFŽP Prioritní osa : 3. Udržitelné využívání zdrojů
energie, Oblast podpory : realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry na
veřejných budovách na akci „Energeticko – ekologická opatření na budově DPS čp. 75 v obci Rudník.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
6a/9/2012 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011, kterým se příjmy zvýší o 5.138.307,98 Kč a
výdaje se zvýší o 1.650.000,00 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin.prostředky na běžných účtech
zvýší o 3.488.307,98 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1(jmenovitě Inž.Šrajer)

6b1/9/2012 – ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností OREDO s.r.o. na zřízení autobuseového
spoje s odjezdem 4:47 hod. ze zastávky Rudník – Leopoldov v pracovní dny, za celkové náklady na
celoroční provoz v pracovních dnech ve výši 4.200,00 Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
6b2/9/2012 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, kterým dojde k navýšení rozpočtových výdajů
obce pro rok 2012, kapitoly 2221 silniční doprava, o částku 4.200,00 Kč. Rozdíl bude pokryt z běžného
účtu.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
8/9/2012 - ZO schvaluje předložený plan činnosti kontrolního výboru tak jak ho předložil předseda Ing.
Jiří Stuchlík.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

ZO ruší:
2d1/9/2012 - ZO ruší usnesení 2h bod 2/20/09 ze dne 12.05.2009 v plném znění (týká se bezúplatného
převodu p.p.č. 1181) a část usnesení 2f/19/2009 ze dne 31.3.2009 – (týká se úplatného převodu p.p.č.
2413/9).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2e1/9/2012 - ZO ruší usnesení ZO č. 2b bod 1/21/2009 ze dne 16.06.2009 v plném znění (týká se
bezúplatného převodu pozemků, zastavěných místní komunikací III/32554, v k.ú. Rudník).
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
7a/9/2012 - ZO ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011,o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

ZO ukládá:
3a2/9/2012 – ZO ukládá místostarostce a tajemníkovi připravit pro jednání RO organizační opatření k
zajištění poskytování služeb dle § 83 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách k 01.03.2012.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1

Ověřovatelé :Miroslava Moupicová

dne

Václav Lhota

dne

Starosta : Bc. Aleš Maloch

dne

