Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 9. září 2020
ZO revokuje (ruší):
1a1/16/2020 - ZO revokuje (ruší) usnesení č. 1a/15/2020 ze dne 17.06.2020.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
ZO schvaluje:
1a2/16/2020 - ZO schvaluje „Kupní smlouvu č. Ks-016/2020“, předmětem koupě podle této smlouvy jsou
pozemky p.p.č. 5267 – travní porost o výměře 10.050 m2 a p.p.č. 5268 – lesní pozemek o výměře 4.391 m2, vše
v k.ú. Rudník, mezi Farmou Duha s.r.o., se sídlem Potoční 292, 257 21 Poříčí nad Sázavou (prodávající) a obcí
Rudník (kupující) a pověřuje starostu jejím podpisem. Kupní cena pozemků 231.056,- Kč. (16,- Kč/m2, celková
výměra 14.441 m2).
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
1b/16/2020 - ZO schvaluje Směrnici č. 3/2020 pro prodej pozemků z vlastnictví obce Rudník v předloženém
znění.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
1c/16/2020 – Obec Rudník se zavazuje uhradit Královéhradeckému kraji veškeré prokazatelně vzniklé
škody, které by vznikly tím, že by z důvodu ležících na straně obce Rudnik, nedošlo k realizaci stavby
chodníku při silnici II/325 Rudník - Hostinné a to v případě krácení nebo odejmutí jiz přiznáne dotace ze
SFDI na rekonstrukci silnice II /325 Rudník - Hostinné.
HLASOVÁNÍ: 13-1-0
2a1/16/2020 - ZO schvaluje dotaci Spolku Janovice ve výši 51.988 Kč na obnovu Lathova kříže na
pozemku p.p.č. 5060, k.ú. Rudník (dar od německých občanů na obnovu kříže).
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
2a2/16/2020 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2020 o poskytnutí dotace na obnovu Lathova kříže
spolku Janovice, z.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
2a3/16/2020 – ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč na obnovu Lathova kříže na pozemku p.p.č.
5060, k.ú. Rudník spolku Janovice, z.s.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
2b/16/2020 - ZO schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Zaměstnanost
Rudník“ reg. Číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015940 ve výši 1.448.875,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
2c/16/2020 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 1.366.795,68
Kč a rozpočtové výdaje zvýší o 980.354,68 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 386.441 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO souhlasí:
3a1/16/2020 - ZO souhlasí s nabídnutou částkou dotace na realizaci akce „Přestupní terminál v obci
Rudník“ reg. Číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006376 ve výši 7.962.501,35 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a2/16/2020 - ZO souhlasí s realizací projektu „Přestupní terminál v obci Rudník“, celkové výdaje projektu
9.888.136,67 Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0

4a/16/2020 – ZO souhlasí se záměrem prodeje č.p. 412, k.ú. Rudník.
HLASOVÁNÍ: 12-1-1

Ověřovatelé : Vladimír Holič
Jana Svobodová
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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