Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 18. září 2019
1a/8/2019 - ZO schvaluje prodej nemovitých věcí: a to pozemku st.p.č. 700, jehož součástí je na něm stojící
budova bez čísla popisného nebo evidenčního - garáž (u čp. 311), vše v k.ú. Rudník, nejvyšší nabídce učiněné
formou obálkové metody. Nabídnutá cena bude za nebytový prostor jako celek, bez slovního doprovodu.
Obálky s nabídkami otevře rada obce.
HLASOVÁNÍ: 10-1(jmenovitě Hronek)-0
1b/8/2019 - ZO schvaluje prodej bytové jednotky v čp. 401, respektive podílu 1/18 pozemku st.p.č. 602, jehož
součástí je na něm stojící dům čp. 401, vše v k.ú. Rudník, nejvyšší nabídce učiněné formou obálkové metody.
Nabídnutá cena bude za bytovou jednotku jako celek, bez slovního doprovodu. Obálky s nabídkami otevře
rada obce.
HLASOVÁNÍ: 9-2(jmenovitě Stuchlík)-0
1c/8/2019 - ZO schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 14.11.2017 „Výstavba kanalizace v obci
Rudník“ dodavatel stavby společnost BAK a Geosan – Rudník v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a/8/2019 - ZO schvaluje uzavření DPP se zastupitelem Jiřím Stuchlíkem, za výkon funkce předsedy redakční
rady Rudnických novin, v rozsahu 5 hodin měsíčně s odměnou 200,- Kč/hod a pro rok 2019 vyplacení
mimořádné odměna 2.000,- Kč ke každé měsíční odměně.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2b1/8/2019 – ZO schvaluje přidělení dotace na motokrosový závod „O putovní pohár Rudnické rokle“ pro
SMX racing team, z.s. v navrhované výši 50.000 Kč
HLASOVÁNÍ: 8-1(jmenovitě Sedláček)-3
2b2/8/2019 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2019 o poskytnutí dotace na na motokrosový závod
„O putovní pohár rudnické rokle“ pro SMX racing team, z.s.
HLASOVÁNÍ: 9-1-2
2c/8/2019 – ZO schvaluje investiční záměr na pořízení samojízdného pracovního stroje a pověřuje RO
vypsáním výzvy k výběrovému řízení.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
2d/8/2019 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 1.846.539 Kč
a výdaje se zvýší o 3.583.857 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se finanční prostředky na běžných účtech
sníží o 1.737.318 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
ZO souhlasí:
1d/8/2019 – ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Bolkov.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
ZO ukládá:
1e/8/2019 – ZO ukládá místostarostovi zpracovat návrh směny pozemků v Lázních Fořt mezi obcí Rudník a
Lesy České republiky.
HLASOVÁNÍ: 11-0-1

ZO bere na vědomí:
3a/8/2019 – ZO bere na vědomí informace o vznikajících Pravidel dotačního programu pro poskytování
dotací z rozpočtu obce Rudník.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0
3b/8/2019 - ZO bere na vědomí schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku obcí Horní Labe za rok
2018.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0

Ověřovatelé : Lenka Kordová
Miroslav Sedláček
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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