Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 27. března 2019
ZO nechválilo:
1a/4/2019 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2065/5 – trvalý travní porost o výměře 1003 m2,
v k.ú. Rudník. Cena za pozemek dle územního plánu NZ- plochy zemědělské do 150 m2 ….30,Kč/m2 nad 150 m2 ….150,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku (1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 0-14-1
NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
ZO revokuje:
1c1/4/2019 - ZO revokuje usnesení č. 1d/30/2018 ze dne 21.06.2018.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
ZO schvaluje:
1b/4/2019 - ZO schvaluje prodej nemovitých věcí: a to pozemku st.p.č. 483/1 jehož součástí
je na něm stojící budova čp. 128 a pozemku p.p.č. 234/1, vše v k.ú. Rudník,
společnosti BŘÍZA, spol. s r.o., zastoupenou Ing.arch. Jiřím Kučerou, se sídlem Matěchova
1033/4, Krč, 140 00 Praha, a to za kupní cenu ve výši 910.000,- Kč, stanovenou dle znaleckého
posudku č. 2651-139–2018 ze dne 8.11.2018 vypracovaného JUDr. Zdeňkem Čepelkou.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel nemovitých věcí (1.000,- kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 13-0-2
1c2/4/2019 - ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na prodej pozemku
st.p.č. 1083 o výměře 48 m2 a stavby čp. 553, která se na uvedeném pozemku nachází.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a1/4/2019 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost 2019 pro Divilidi, z.s. v navrhované výši
33.739 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a2/4/2019 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019 o poskytnutí dotace na celoroční
činnost 2019 pro Divilidi, z.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a3/4/2019 - ZO schvaluje dotaci na celoroční činnost 2019 pro SDH Javorník v navrhované
výši 61.907 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a4/4/2019 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019 o poskytnutí dotace na celoroční
činnost 2019 pro SDH Javorník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2a5/4/2019 - ZO schvaluje poskytnutí dotace SDH Arnultovice-Rudník na renovaci soutěžního
stroje PS-12 ve výši 52.000 Kč
HLASOVÁNÍ: 14-0-1

2a6/4/2019 - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2019 o poskytnutí dotace na renovaci
soutěžního stroje PS-12 pro SDH Arnultovice – Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 14-0-1
2b/4/2019 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o
2.953.055,00 Kč a rozpočtový výdaje zvýší o 3.188.902,30 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením
se finanční prostředky na běžných účtech sníží o 235.847,30 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
2c/4/2019 – ZO schvaluje dodatek č. 1 směrnice č. 1/2017 Sociální fond zaměstnanců
uvolněných zastupitelů obce Rudník v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 13-0-2

a

3a/4/2019 – ZO schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019 v předloženém
znění.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
3b/4/2019 – ZO schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2019 v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: 15-0-0
NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Ověřovatelé : Ing. Jiří Stuchlík
Mgr. Olga Hájková
Starosta : Ing. Aleš Maloch

dne
dne
dne

