Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník
Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 21. října 2020
ZO schvaluje:
2a/17/2020 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 701/26 - ostatní plocha o výměře 20 m2, v k.ú. Rudník.
(Geometrickým plánem č. 1362 -157/2020, byl pozemek p.p.č. 701/5 o výměře 621 m2 rozdělen na pozemky
p.p.č. 701/5 o výměře 601 m2 a p.p.č. 701/26 o výměře 20 m2 , vše v k.ú. Rudník. Cena za pozemek dle ÚP
VL - plochy výroby 30 Kč/m2 + 21 % DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek
KN).
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2b/17/2020 - ZO schvaluje směnu částí pozemků p.p.č. 1655 o výměře 36 m2 (bude upřesněno GP, ve
vlastnictví obce Rudník) a st.p.č. 11/2 – zast.pl. o výměře 8 m2 a p.p.č. 727/3 – travní porost o výměře 28 m2,
vše v k.ú. Javorník v Krkonoších (bude upřesněno GP), vše v k.ú. Javorník v Krkonoších.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2c/17/2020 - ZO schvaluje budoucí prodej nemovitých věcí, a to pozemku st.p.č. 629 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 645 m², jehož součástí je na něm stojící budova čp. 412 a částí pozemků p.p.č. 3179 o
výměře cca 540 m², p.p.č. 3180/3 o výměře cca 270 m², p.p.č. 3180/4 o výměře cca 880 m² a p.p.č. 3180/5
o výměře cca 10 m², to vše v k.ú. Rudník (bude upřesněno GP), za cenu 1.805.390 Kč v budoucnu vzniklé
právnické osobě a ukládá starostovi do příštího zasedání ZO zajistit vypracování příslušné smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 9-3(jmenovitě Maloch)-1
2d1/17/2020 – ZO schvaluje přijetí daru od TJ Rudník, z.s. a to technické zhodnocení na „Stavebních
úpravách stánku rychlého občerstvení na fotbalovém hřišti v Rudníku“ ve výši 692.824 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2d2/17/2020 - ZO schvaluje darovací smlouvu na technické zhodnocení stavby „Stavební úpravy stánku
rychlého občerstvení na fotbalovém hřišti v Rudníku“ mezi TJ Rudník z.s. se sídlem Rudník čp. 545 (jako
dárce) a obcí Rudník (jako obdarovaný) a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2e/17/2020 - ZO rozhodlo odvisle od směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schvaluje smlouvu o dílo s firmou M-Silnice a.s. pro akci „Chodník u silnice II/325 v Rudníku – příprava
pro budoucí chodník“, z důvodu koordinace stavebních prací při rekonstrukci silnice II/325.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2f/17/2020 - ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dotaci poskytnuté z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. Smlouvy 18RRDU2-0006 k akci „Cyklotrasa č.22 Rudník“ a pověřuje starostu
obce jeho podpisem
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3a/17/2020 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 3.828.012
Kč a rozpočtové výdaje zvýší o 762.939 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 3.065.073 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3b/17/2020 – ZO schvaluje zrušení hospodářské činnosti obce k 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3c1/17/2020 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
podprogram 5 DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Projekt „Rekonstrukce veřejné
budovy č.p.56 v Rudníku“

HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3c2/17/2020 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
Podprogram 8 DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, projekt
„Dětské hřiště Rudník“
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3d/17/2020 - ZO schvaluje prodloužení účinnosti motivačního opatření dle usnesení č. 2c/15/2020 k úhradě
platby za odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací vyúčtované za období do 31.12.2020 z objektů
ve vlastnictví fyzických osob napojených do 30.11.2020.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

Ověřovatelé : Jiří Vondrák
Jan Teplý
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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