Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 16. června 2021
ZO schvaluje:
1a/22/2021 - ZO schvaluje „Kupní smlouvu č. 010/2021“ mezi Obcí Rudník (prodávající) a STATKEM
FOŘT s.r.o., se sídlem Fořt 1, 543 72 Černý Důl (kupující) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1b/22/2021 - ZO schvaluje přijetí daru nemovitých věcí: oddělené díly části pozemku p.p.č. 652/4 - díl „a“ o
výměře 39 m2 a díl „b“ o výměře 38 m2, to vše v k. ú. Rudník. Veškeré platby spojené s převodem uhradí
obec Rudník. ZO schvaluje „ Darovací smlouvu č. KS-011/2021“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1c/22/2021 – ZO schvaluje odstoupení od záměru výstavby chodníku u místní komunikace a rozšíření místní
komunikace na p.p.č. 743/2 v k.ú. Rudníku k Základní a Mateřské škole Rudník, z důvodu vypovězení
dohody o umístění a výstavbě stavby chodníku ze strany vlastníků přilehlých nemovitostí s tím, že využití
místní komunikace nelze nadále zvyšovat a budou přijata organizační opatření ke zlepšení bezpečnosti osob
navštěvujících základní školu.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a/22/2021 - ZO schvaluje dodavatelem zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu pro akci
„Prodloužení vodovodu a kanalizace u č.p. 435, 436 a 437 v Rudníku“ firmu: ZaD stavby, s.r.o., za
nabídkovou cenu 2.218.249 Kč bez DPH
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2b/22/2021 – ZO schvaluje zahájení procesu výběru zhotovitele pro stavební zakázku Rekonstrukce čp. 56
v Rudníku s předpokladem financování výhradně z vlastních zdrojů a zahájením realizace díla v listopadu
2021.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3a1/22/2021 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost 2021 pro SDH Arnultovice-Rudník v navrhované výši
44.311 Kč.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
3a2/22/2021 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021 o poskytnutí dotace na celoroční činnost 2021
pro SDH Arnultovice-Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
3b/22/2021 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 1.683.097
Kč a rozpočtové výdaje zvýší o 2.116.311 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech sníží o 433.214 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3c/22/2021 – ZO po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce Rudník a závěrečný účet za rok 2020
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
3d/22/2021 – ZO schvaluje účetní závěrku obce Rudník za rok 2020.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
Ověřovatelé : Jana Svobodová
Alena Jerjeová
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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