Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 17. května 2012
ZO schvaluje :
2a1/11/2012 –vyjmutí úseku komunikace od čp. 180 - 177 z realizace zakázky malého rozsahu “Oprava
komunikací v obci Rudník”.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
2a2/11/2012 - dodavatelem stavební zakázky „Oprava komunikací v obci Rudník“ sdružení podnikatelů
Zdeněk a Petr Slovákovi, Čistá v Krkonoších 47, 543 44 Černý Důl za nabídkovou cenu 564.000,- Kč
včetně DPH, s tím že konečná cena díla, bude stanovena na základě skutečně provedených prací, dle
jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo. Obec zajistí
externě stavební dozor investora v oboru pozemní stavby.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a/11/2012 - bezúplatný převod pozemků pozemků p.p.č. 3013/8, 3013/10, 328/2, 2871/2 a 3716 v kat.
území Rudník, obci Rudník. Pozemky budou převedeny z majetku Královéhradeckého kraje do majetku
obce Rudník.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3b/11/2012 - prodej pozemku p.p.č. . 11 – ost. plocha o výměře 336 m2 a p.p.č.23/1 – zahrada o výměře
352 m2, v kat. území Rudník, manželům XXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 30,- Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1
3c2/11/2012 - prodej pozemku p.p.č. 5370 – ostatní plocha o výměře 1.211, v kat.úz. Rudník, paní
XXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 30,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 12-1-1 (jmenovitě Ing. Šmahelová)
3d/11/2012 - bezúplatný převod pozemků p.p.č. 4543 a 4547 v kat. území Rudník, obci Rudník.
Pozemky budou převedeny z majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce Rudník.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3e/11/2012 –text dohody o narovnání s Mgr. Lenkou Seidelovou, provozovatelem Klubu Partyzán v čp.
51, Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 11-0-3
4a/11/2012 - rozpočtové opatření č. 3/2012, kterým se příjmy zvýší o 68.500,00 Kč a výdaje se zvýší o
100.000,00 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží o 31.500,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
4b/11/2012 –vyřazení movitého majetku v hodnotě 123.648,00 Kč a ukládá likvidační komisi tento
majetek zlikvidovat.
HLASOVÁNÍ: 11-2-1

ZO pověřuje:
5/11/2012 – ZO pověřuje starostu obce Rudník, pana Bc. Aleše Malocha, jednáním se společností
A.I.A.- Association Incentive Architecture a.s., Vídeňská 127, Brno, o smírném řešení soudního jednání
vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové a se společností Archteam s.r.o. Praha 3, Vinohradská
2396/184, PSČ 130 00 o smírném řešení soudního jednání vedeného u Okresního soudu v Náchodě a za
tímto účelem požádat o odročení jednání.
HLASOVÁNÍ: 13-1-0

Ověřovatelé : Zdeňka Petříková
MVDr. Václav Jindra
Starosta : Bc. Aleš Maloch
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