Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 8. prosince 2011
ZO schvaluje :
2a/8/2011 - na základě geometrického plánu č. 1174-177/2011 prodej pozemku p.p.č. 2931/2 – ost.
plocha, o výměře 35 m2, která byla oddělena z p.p.č. 2931,kat. území Rudník za cenu 30,- Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatelé pozemku.
HLASOVÁNÍ : 10-0-0
2b/8/2011- prodej pozemku, dílu „b“ o výměře 7 m2, který byl oddělen z poz.p.č. 2858/1 a následně
bude sloučen do nově vzniklé stp. č. 1202, kat. území Rudník, na základě GP č. 1157-180/2011 ze dne
26.05.2011 za cenu 30,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatelé pozemku.
HLASOVÁNÍ : 10-0-0
2d/8/2011 - kupní smlouvu č. 61/512/2011 na odkoupení stavební parcely č. 443/3 – zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 409 m2, v obci a kat. území Rudník od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 45.000,-- Kč.
HLASOVÁNÍ : 10-0-1
2f/8/2011 - prominutí nevymahatelné pohledávky společnosti ATC s.r.o. Rudník čp. 132 ve výši 58.152,Kč, vzniklou jako úrok ze splátkového kalendáře kupní ceny za areál koupaliště v Rudníku.
HLASOVÁNÍ : 11-0-0
2g/8/2011 - prodej bytu č.1 v čp. 317, Rudník ,1+kk s příslušenstvím o velikosti 46 m2 a spoluvlastnický
podíl o velikosti 4633/36443 na společných částech domu čp. 317 na st.p.č. 493 a st. p. č. 493 k.ú. Rudník
a spoluvlastnického podílu 1/12 zděné kůlny na st. p.č. 495 a spoluvlastnického podílu 1/12 st.p. č.
495 , k.ú. Rudník , ve výši 299.000,- Kč .
HLASOVÁNÍ : 11-0-0
2h/8/2011 - převod objektu čp. 52 na st.p.č. 235, st.p.č. 235 a p.p.č. 407/1, vše v k.ú. Rudník za celkovou
kupní cenu 320.000,00 Kč do vlastnictví obce Rudník.
HLASOVÁNÍ : 10-0-1
2i/8/2011 - vyřazení majetku v hodnotě 75.547,00 Kč. Ukládá likvidační komisi tento majetek fyzicky
zlikvidovat.
HLASOVÁNÍ : 10-0-1
4a/8/2011 - rozpočtové opatření č. 8/2011, kterým se příjmy sníží o 669.200,00 Kč a výdaje se sníží o
6.267.000,00 Kč. Tímto opatřením se finanční prostředky na běžných účtech zvýší o 5.597.800,00 Kč
HLASOVÁNÍ : 11-0-0
4b/8/2011 – schodkový rozpočet na rok 2012. Rozpočtové příjmy ve výši 21.244.080,00 Kč a rozpočtové
výdaje ve výši 26.207.200,00 Kč. Financování výdajů ve výši 6.314.220,00 Kč bude hrazeno z prostředků
na běžném účtu.
HLASOVÁNÍ: 12-0-0

4c/8/2012 - plán hospodářské činnosti na rok 2012. Náklady ve výši 5.901.500,00 Kč a výnosy ve výši
5.904.580,00 Kč. Zisk HČ v roce 2012 je naplánován ve výši 3.080,00 Kč.
HLASOVÁNÍ : 12-0-0

ZO bere na vědomí:
1/8/2011 - uprávu o plnění usnesení ZO a RO.
HLASOVÁNÍ : 10-0-0

ZO ruší:
2e/8/2011 - usnesení č. 2l/7/2011 ze dne 08.09.2011 v plném znění, ve věci směny pozemků p.p.č. 132/1
za pozemek p.p.č. 911, vše v kat. území Bolkov.
HLASOVÁNÍ : 11-0-0
2c1/8/2011 - část usnesení č. 9/17/05 ze dne 21.9.2005 a část usnesení č. 6/19/05 ze dne 7.12.2005.
HLASOVÁNÍ : 10-0-0

ZO vydává:
3/8/2011 – ZO vydává Etický kodex ZO Rudník v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ : 9-0-2

Ověřovatelé :Mgr. Schwaningerová

dne

Jiří Vondrák

dne

Starosta : Bc. Aleš Maloch

dne

