Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 03. února 2011
ZO schvaluje :
3a/2/2011 - ZO odkoupení od PF ČR podíl o velikosti 1/3 (výměra cca 3.166
m2), poz.p.č. 2822/5, 4246, 4280, 4291, 4292, 4306, 4317, (jedná se vesměs o
účelové komunikace), vše v kat. území Rudník za cenu stanovenou podle platného
cenového předpisu ke dni převodu.
HLASOVÁNÍ :14-0-0
3b/2/2011 - stanovisko – souhlas obce Rudník jako vlastníka dotčených pozemků
a souhlas se stavbou ( s umístěním a provedením stavby) „I/14 a II/325 Rudník,
most ev.č. 14-057“v kat. území Rudník, dále pak nově budovaný malý přestupní
autobusový terminál a nedílnou součástí celého projektu jsou přeložky
inženýrských sítí. Po dokončení, před kolaudací stavby bude provedeno skutečné
zaměření a předložen obci Rudník geometrický plán, na jehož základě budou
trvalé zábory pozemků vykoupeny.
HLASOVÁNÍ : 14-0-0
3d/2/2011 - prodej poz.p.č. 73 o výměře 687 m2, kat. úz. Rudník za kupní cenu
103.001,- Kč . Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatelé pozemku.
HLASOVÁNÍ :14-0-0
3e/2/2011 - nabídkovou cenu pro prodej bytu č.1 v čp. 317, Rudník , 1+kk
s příslušenstvím o velikosti 46 m2 a spoluvlastnického podílu 1/12 zděné kůlny
na st. p.č. 495 k.ú. Rudník a spoluvlastnického podílu 1/12 st.p. č. 495 , k.ú.
Rudník , ve výši 299.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ :12-1-1
3f/2/2011 vyhlášení amnestie na poplatky z prodlení u nájemníků, kteří celý
svůj dluh na nájemném z bytu uhradí nejpozději do 30.06.2011.
HLASOVÁNÍ : 13-0-1

3g/2/2011 - uzavření dohody o splátkách na částku 80.713,- Kč, po 1000,- Kč
měsíčně, hotově do pokladny MO OÚ Rudník, počínaje lednem 2011 do zaplacení
celého dluhu.
HLASOVÁNÍ : 13-0-1
3h1/2/2011 – ZO schvaluje ukončení smluvního vztahu k řadovému RD čp. 551,
Rudník, mezi obcí Rudník, a to dohodou.
HLASOVÁNÍ : 14-0-0
3h2/2/2011 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na řadový
RD čp. 551, Rudník za stejných podmínek.
HLASOVÁNÍ : 14-0-0

4a/2/2011 - zařazení pozemku p.p.č. 170/7, 170/8 a 173/5 k.ú. Arnultovice do
ÚP jako pozemky pro bydlení
HLASOVÁNÍ :12-0-2
6/2/2011 - ukončení mandátní smlouvy uzavřené mezi obcí Rudník a Oblastní
charitou Červený Kostelec na poskytování pečovatelské služby dle zákona č.
108/2006 Sb. v platném znění a s ní souvisejících činností v objektu Domu
s pečovatelskou službou a v terénu dle uzavřených Smluv o podmínkách
poskytování terénní pečovatelské služby, v souladu s článkem 6 odst. 1 této
mandátní smlouvy.
HLASOVÁNÍ : : 8-5-1

7a/2/2011 -

dotaci Oblastní charitě Červený Kostelec, zastoupené Ing. Mgr.
Miroslavem Weisarem ve výši 125.000,00 Kč pro charitativní pečovatelskou
službu v obci Rudník DO 30.06.2011
HLASOVÁNÍ :13-1-0
7b/2/2011 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6/2010.Tímto opatřením se
příjmy zvyšují o 8.000,00Kč a výdaje se snižují o 15.500,00 Kč. Finanční
prostředky na běžných účtech se snižují o 7.500,00Kč.
HLASOVÁNÍ :13-1 (jmenovitě inž. Šrajer)-0

7c/2/2011 - ZO schvaluje úpravy odměn neuvolněným členům ZO v souladu s
novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v této výši: čen RO 1406,- Kč , předseda
výboru 1235,- Kč. Odměny pro členy ZO zůstávají ve stejné výši a to 510,- Kč a
členy výboru ve výši 200,- Kč.
HLASOVÁNÍ : 14-0-0
8a/2/2011 - ZO schvaluje 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, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2005 ze dne 09.05.2005
HLASOVÁNÍ : 14-0-0
8c/2/2011 - ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2011 o místních
poplatcích, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
č.3/2003 ze dne 15.12.2003 a obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne
24.09.2009
HLASOVÁNÍ :14-0-0
9a1/2/2011-1 : ZO schvaluje navýšení ceny díla, dle smlouvy o dílo ze dne
03.11.2010, uzavřenou se společností Valc s.r.o. Hradec Králové IČ: 45537151 na
provedení díla „Energeticko-ekologická opatření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně
s jídelnu v Rudníku, o částku 33.263,12 Kč bez DPH z důvodu navýšení rozsahu
prací o výměnu 6 ks plastových oken v bytě školníka dle cenové nabídky
zhotovitel ze dne 13.01.2011.
HLASOVÁNÍ : 13-0-1
9a4/2/2011-1 : ZO schvaluje navýšení ceny díla, dle smlouvy o dílo ze dne
03.11.2010, uzavřenou se společností Valc s.r.o. Hradec Králové IČ: 45537151 na
provedení díla „Energeticko-ekologická opatření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně
s jídelnu v Rudníku, o částku 466.203,77 Kč bez DPH z důvodu navýšení rozsahu
prací o zateplení železobetonové desky dle cenové nabídky zhotovitel ze dne
13.01.2011
HLASOVÁNÍ : 13-0-1
9b1/2/2011 - ZO schvaluje dodavatelem stavební zakázky malého rozsahu „
výměna stavebních otvorů v čp. 311, Rudník „ společnost Proplast K s.r.o., Nové
Město nad Metují , IČ: 25950231 za celkovou cenu 544.547,00 Kč bez DPH
HLASOVÁNÍ :13-0-0
10a/2/2011 – ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2011.
HLASOVÁNÍ :13-0-0

ZO pověřuje :
9a1/2/2011-2 : ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo
na akci „energeticko-ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník a kuchyně s jídelnou
Rudníku“, se společností Valc s.r.o Hradec Králové, IČ: 45537151, kterým dojde
k navýšení ceny díla o částku 33.263,12 Kč bez DPH, z důvodu navýšení rozsahu
prací o výměnu 6 ks plastových oken v bytě školníka dle cenové nabídky
zhotovitel ze dne 13.01.2011.
HLASOVÁNÍ : 13-0-1
9a4/2/2011-2 : ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo
na akci „energeticko-ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník a kuchyně s jídelnou
Rudníku“, se společností Valc s.r.o Hradec Králové, IČ: 45537151, kterým dojde
k navýšení ceny díla o částku 466.203,77 Kč bez DPH, z důvodu navýšení rozsahu
prací o zateplení železobetonové desky v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitel
ze dne 13.01.2011
HLASOVÁNÍ : 13-0-1
9b2/2/2011 - starostu obce podpisem smlouvy o dílo na dodávku a montáž
stavební zakázky malého rozsahu „výměna stavebních otvorů v čp. 311, Rudník“ za
celkovou cenu 544.547,00Kč bez DPH se společností Proplast K s.r.o., Nové
Město nad Metují, IČ : 25950231
HLASOVÁNÍ :13-0-0

ZO revokuje :
3c/2/2011 - ZO revokuje usnesení ZO č. 2b/28/10 ze dne 23.9.2010.
HLASOVÁNÍ :14-0-0

ZO odkládá :
4b/2/2011 - ZO odkládá rozhodnutí ve věci změny územního plánu p z důvodu
umístění zemědělské usedlosti farma pro chov koní a ovcí s provozním zázemím a
1 bytem na p.p.č. 4414 k.ú. Rudník do vyřešení vlastnických vztahů k předmětné
pozemkové parcele.
HLASOVÁNÍ N::14-0-0

8b/2/2011 - ZO odkládá projednání obecně závazné vyhlášky č.2/2011 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadu, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
3/2006ze dne 27.09.2006, obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne
26.06.2007 a obecně závazná vyhláška č.1/2009 ze dne 24.09.2009, do
dopracování článku čl 6, odst. 1), písm.e),této vyhlášky, tak aby byl zamezen dvojí
výklad.
HLASOVÁNÍ : 14-0-0
9a3/2/2011- ZO odkládá rozhodnutí ve věci navýšení rozsahu prací o výměnu
plastových oken sklepních, na akci „energeticko-ekologická opatření ZŠ/MŠ
Rudník a kuchyně s jídelnou Rudníku.
HLASOVÁNÍ : 14-0-0

ZO souhlasí :
5a/2/2011 - ZO souhlasí se zřízením autobusové linky č. spoje 690860/10
z Terezína v pracovní dny v 6.50 hod ve veřejném zájmu.
HLASOVÁNÍ :14-0-0
5b/2/2011 - ZO souhlasí se zavedením veřejné autobusové dopravy v neděli na
trase Hostinné – Rudník za úplatu do 20.000,00 Kč/rok
HLASOVÁNÍ : 14-0-0
Ověřovatelé:

Jiří Šedivý

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

Martina Poláková Dis. dne ...........................................
Starosta:

Bc. Aleš Maloch

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

