Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 19. května 2021
ZO schvaluje:
1a/21/2021 - ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 517/8 – trvalý travní porost o výměře
254 m2, v k.ú. Rudník, podmíněn nabytím pozemků v lokalitě příjezdové komunikace ke škole a to v rozsahu
dle PD „ Chodník u místní komunikace na p.p.č. 743/2 v Rudníku“, tj. částí pozemků st.p.č. 270/2 o výměře
28 m2, p.p.č. 744/4 o výměře 8 m2, st.p.č. 269 o výměře 18 m2, st.p.č. 270/1 o výměře 66 m2 a p.p.č. 492/2 o
výměře 20 m2, vše v k.ú. Rudník. Obec převede a nabyde pozemky za jednotnou cenu.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
1b/21/2021 - ZO schvaluje Kupní smlouvu, jejíž předmětem je koupě pozemku p.p.č. 587/4 o výměře 253 m2
(Geometrickým plánem č. 1369 - 469/2020, byl pozemek p.p.č. 587/3 o výměře 908 m2 rozdělen na pozemky
p.p.č. 587/3 o výměře 655 m2 a p.p.č. 587/4 o výměře 253 m2), v k.ú. Rudník, mezi COOP Dvůr Králové n.L.,
družstvo, Legionářská 3031, 544 14 Dvůr Králové nad Labem (prodávající) a obec Rudník (kupující), za kupní
cenu 65.274 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. Náklady spojené s koupí uhradí nabyvatel pozemku (kolek).
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
1e/21/2021 - ZO schvaluje prodej pozemků p.p.č. 318/1 – travní porost o výměře 1.767 m2 a p.p.č. 318/2 – travní
porost o výměře 155 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. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
1g3/21/2021 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 939/19 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2 , 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. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(vypracování GP, smluvní pokuta, kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 11-0-2 (jmenovitě Maloch)
1j/21/2021 - ZO schvaluje koupi pozemku p.p.č. 5156 (trvalý travní porost) o výměře 364 m2 (oddělená část dle
GP), v katastrálním území Rudník. Kupní 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 koupí uhradí
nabyvatel pozemku (kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
1i/21/2021 - ZO schvaluje vyřazení majetku v hodnotě 186.496,30 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2a/21/2021 – ZO schvaluje dodavatelem zakázky „Chodník u silnice II/325 v Rudníku“ firmu M-SILNICE
a.s. s nabídkovou cenou 5.176.174,03 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2b/21/2021 – ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 3/2021 – Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3a1/21/2021 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 21.300 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec
se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814 jako příspěvek na sociální služby
poskytované Charitní pečovatelskou službou Hostinné.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

3b1/21/2021 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro TJ Rudník, z.s., IČ 47464810 ve výši 30.000 Kč
na pokrytí části nákladů na výměnu zábradlí před hlavní budovou.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
3b2/21/2021 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro TJ Rudník, z.s., IČ 47464810 ve výši 16.000 Kč
na vybudování úložiště potřebného nářadí k provozu antukového hřiště.
HLASOVÁNÍ: 12-0-1
3c/21/2021 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 1.297.722,50
Kč a rozpočtové výdaje zvýší o 741.300 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 556.422,50 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4a/21/2021 – ZO schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu a pověřuje RO vypracováním zásad postupu
pro pořízení změny územního plánu.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
ZO neschválilo:
1c/21/2021 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 405/3 – ostatní plocha o výměře cca 140 m2 (bude
upřesněno GP), v k.ú. Rudník. Cena za pozemek dle ÚP DS - plochy dopravní infrastruktury do 150 m2
….30,- Kč/m2, 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 (vypracování GP, kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 2-9-2
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
1d/21/2021 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 53/2- ostatní plocha o výměře 59 m2, v k.ú. Bolkov. Cena za
pozemek dle ÚP ZP - plochy zeleně do 150 m2 ……30,- 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: 0-13-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
1f/21/2021 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 89/1 – travní porost o výměře 2.920 m2, 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. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 1-10-2
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
1g1/21/2021 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 939/19 – ostatní plocha o výměře cca 180 m2, 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. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (vypracování
GP, smluvní pokuta, kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 0-11-2 (jmenovitě Maloch)
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
1g2/21/2021 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 939/19 – ostatní plocha o výměře cca 90 m2 , 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. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (vypracování
GP, smluvní pokuta, kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 0-11-2 (jmenovitě Maloch)
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN

1h/21/2021 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 183/1 – zahrada o výměře 2.042 m2, 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. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 0-13-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
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