Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 20. února 2019
ZO schvaluje:
2a/3/2019 - ZO schvaluje přijetí daru budovy bez čísla popisného nebo evidenčního – garáž, zapsaného na
listu vlastnictví č. 441 pro obec Rudník, katastrální území Rudník, od Ing. Jaroslava Knapa, Rudník 330, 543
72 Rudník. Veškeré platby spojené s převodem uhradí obec Rudník. ZO pověřuje MO k vypracování darovací
smlouvy vč.znaleckého posudku a starostu obce podpisem darovací smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2b1/3/2019 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 48/1 – travní porost o výměře 84 m2, v kat. území Arnultovice,
paní Janě Kosekové, trvale bytem Arnultovice čp. 8, 543 72 Rudník. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy
smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
2d/3/2019 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 804 – travní porost o výměře cca 1.600 m2 (celková
výměra 2.956 m2), v kat. území Rudník (bude upřesněno GP), manželům Kateřina Malátové Perné a Václavu
Malátovi, oba trvale bytem Rudník 34, 543 72 Rudník. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady GP + 1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
2e/3/2019 - ZO schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1815/1 – travní porost o výměře 749 m2 a p.p.č. 1815/3 – travní
porost o výměře 374 m2, vše v kat. území Rudník, manželům Gabriele Růžičkové a Luďku Růžičkovi, oba trvale
bytem Rudník 229, 543 72 Rudník. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň,
ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2f/3/2019 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1251/19 – ostatní plocha o výměře cca 720 m2 (bude
upřesněno GP) a p.p.č. 1251/21 – zahrada o výměře 1.023 m2, vše v kat. území Rudník, slečně Nikole
Bartoníčkové, trvale bytem Palackého 855, Dvůr Králové nad Labem. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy
smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň a PV – plochy veřejných prostranství do 150 m2 ….30,- Kč/m2 nad 150
m2 ….150,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 1/2015, za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + 1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2g/3/2019 - ZO schvaluje prodej pozemků st.p.č. 1188 – zastavěná plocha o výměře 72 m2, p.p.č. 1251/20 –
ostatní plocha o výměře 1.211 m2 a části pozemku p.p.č. 186 – ostatní plocha o výměře cca 150 m2 (celková
výměra 263 m2), vše v kat. území Rudník (bude upřesněno GP), paní Daniele Bartoníčkové, Lánov 286, 543 01
Lánov. Cena za pozemky st.p.č. 1188 a p.p.č. 1251/20 celkem 69.143,- Kč. Cena za část pozemku p.p.č. 186 dle
ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP +1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
2h/3/2019 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 186 – ostatní plocha o výměře cca 113 m2 (celková výměra
263 m2- bude upřesněno GP), v kat. území Rudník, panu Janu Preislerovi, trvale bytem Kuželova 577, 199 00
Praha 9. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + 1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 15-0-0

2i/3/2019 - ZO schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2775/2 – ostatní plocha o výměře 114 m2 a p.p.č. 2776/2 –
ostatní plocha o výměře 189 m2, vše v kat. území Rudník. (Geometrickým plánem č. 1311-90/2018 byla z p.p.č.
2775 oddělena část o výměře 114 m2, tímto vzniká nová p.p.č. 2775/2 o výměře 114 m2 a p.p.č. 2776 oddělena
část o výměře 189 m2, tímto vzniká nová p.p.č. 2776/2 o výměře 189 m2, které jsou předmětem prodeje), panu
Ing. Ladislavu Francovi, Jindřišská 2042, 530 02 Pardubice. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené
obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015, za podmínky zřízení VB – služebnosti, spočívající
v právu vjezdu a vstupu k pozemku p.p.č. 44 v k.ú. Rudník, ve prospěch Mgr. Ivany Pilousové, Vladimíra Pilouse
a Jana Pilouse (vlastníci nemovitosti če. 46 na st.p.č. 19). Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady GP + 1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2j/3/2019 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3062/3 – ostatní plocha o výměře 83 m2, v kat. území Rudník
(Geometrickým plánem č. 1315-122/2018 byla z p.p.č. 3062/1 oddělena část o výměře 83 m2, tímto vzniká nová
p.p.č. 3062/3 o výměře 83 m2, která je předmětem prodeje), panu Zdeňku Maršálkovi, Na Homolce 13, 150 00
Praha 5. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + 1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2k/3/2019 - ZO schvaluje výběr dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530
03 Pardubice, IČO: 421 96 868 (Celková cena 59.709.352,37 Kč bez DPH, 72.248.316,37 Kč vč. DPH),
celková cena díla pro investora Obec Rudník ve výši 3.710.784,92 Kč s DPH. (bez DPH 3.066.764,40 Kč)
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2l/3/2019 - ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení M-SILNICE a.s.
na stavební práce – rekonstrukce silnice „II/325 Hostinné - Rudník“ v místě kanalizace.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3a1/3/2019 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost 2019 pro TJ Rudník z.s. v navrhované
výši 554.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 12-2-0
3a2/3/2019 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí dotace na celoroční činnost 2019
pro TJ Rudník z.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a3/3/2019 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost 2019 pro SDH Arnultovice-Rudník v navrhované výši
79.772 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a4/3/2019 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí dotace na celoroční činnost 2019
pro SDH Arnultovice-Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3b/3/2019 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se rozpočtové výdaje zvýší o 962.772,00 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží o 962.772,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
4a1/3/2019 - ZO schvaluje navýšení odměn pro neuvolněné členy ZO od 1.3.2019 v těchto částkách:
místostarosta 17.700 Kč/měsíc, člen RO 2.900 Kč/měsíc, člen ZO 750 Kč/měsíc, předseda výboru 1.500
Kč/měsíc, člen výboru 400 Kč/měsíc.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1

4a2/3/2019 - ZO schvaluje zvýšení odměny o 500 Kč nad max. výši, neuvolněnému členovi ZO, který je
oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1
4b/3/2019 - ZO schvaluje termíny veřejného zasedání ZO na rok 2019 od 17:30 takto:
20.3.2019, 24.4.2019, 22.5.2019, 19.6.2019, 18.9.2019, 23.10.2019, 20.11.2019 a 18.12.2019.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO neschválilo:
2c/3/2019 - ZO schvaluje prodej částí pozemků st.p.č. 28 – zastavěná plocha o výměře cca 20 m2 (celková
výměra 698 m2) a p.p.č. 638/1- travní porost o výměře cca 50 m2 (celková výměra 642 m2), vše v kat. území
Arnultovice.
HLASOVÁNÍ: 0-15-0
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
ZO odkládá:
3a5/3/2019 - ZO odkládá schválení dotace na celoroční činnost 2019 pro SDH Javorník v navrhované
výši 61.907 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-1-0
3a6/3/2019 - ZO odkládá schválení dotace na celoroční činnost 2019 pro Divilidi, z.s. v navrhované
výši 33.739 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-1-0

Ověřovatelé : Karel Blažek
Vladimír Holič
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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