Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 19. prosince 2018
ZO schvaluje:
1a/2/2018 - ZO schvaluje dodavatelem pro zakázku malého rozsahu pro akci „Výstavba humanitárního skladu
pro SDH Rudník-Arnultovice“ firmu STAVANT CZ s.r.o. , za nabídkovou cenu 1.140.967,73 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1b/2/2018 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova podprogram DT 117d821DE – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Název projektu
„Rekonstrukce veřejné budovy č.p. 56 Rudník – Obecní úřad“
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1c/2/2018 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
podprogram DT 117d821DH – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Název
projektu „Workoutové hřiště Rudník“
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1d/2/2018 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova podprogram DT 117d821DA – Podpora obnovy místních komunikací. Název projektu „Obnova
místních komunikací po výstavbě kanalizace v obci Rudník“
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1e/2/2018 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 104. Výzvy Operačního programu Životního
prostředí. Název projektu „Zařízení pro sběr odpadů v obci Rudník“
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1f/2/2018 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora cestovního ruchu
v regionech pro rok 2019. Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
117D72100. Dotační titul č.3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Název projektu „Pumptracková
dráha s místem odpočinku v Rudníku“.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1g/2/2018 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Krkonoše, výzva č.1 IROP - zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání – Základní školy. Název projektu „Venkovní učebna ZŠ
Rudník“.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1h/2/2018 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 9.244.961,40
Kč a rozpočtové výdaje se sníží o 10.391.966 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 19.636.927,40 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1i/2/2018 - ZO schvaluje pověření pro starostu obce schvalovat rozpočtové změny do výše 10 % finančního
objemu jednotlivé kapitoly rozpočtu po schválených změnách s platností pověření do 31.12.2018.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1j/2/2018 – ZO schvaluje změnu Střednědobého výhledu rozpočtu č. 3 na roky 2019-2020 v předloženém
znění.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1k/2/2018 – ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0

1l1/2/2018 - ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2019. Rozpočtové příjmy ve výši 103.625.521 Kč a
rozpočtové výdaje ve výši 106.077.300 Kč. Financování výdajů ve výši 2.451.779 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném účtu.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
1l2/2/2018 - ZO schvaluje plán hospodářské činnosti na rok 2019. Náklady ve výši 6.755.000 Kč a výnosy ve
výši 6.880.000 Kč. Zisk HČ v roce 2019 je plánovan ve výši 125.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a/2/2018 – ZO schvaluje vyřazení movitého majetku v hodnotě 66.063,70 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2b/2/2018 - ZO schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů mezi
firmou Transport Trutnov s.r.o. a obcí Rudník.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
ZO odkládá:
3a1/2/2018 - ZO odkládá navýšení odměn pro neuvolněné členy ZO od 1.1.2019 na příští jednání ZO.
HLASOVÁNÍ: 12-0-3
3a2/2/2018 - ZO schvaluje dosud vyplácené odměny pro neuvolněné členy ZO od 1.1.2019.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
3a2/2/2018 - ZO odkládá zvýšení odměny nad max. výši, neuvolněnému členovi ZO, který je oprávněn k
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství na příští jednání ZO.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
ZO volí:
3b/2/2018 – ZO volí pověřeného zastupitele jako dalšího oddávajícího paní Lenku Kordovou.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
3c/2/2018 – ZO volí určeného zastupitele pro Územní plán pana Jana Teplého.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
3d/2/2018 – ZO volí za členy finančního výboru paní Miroslavu Moupicovou a pana Martina Brože.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
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