Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
ze 71. jednání rady obce
dne 18. 11. 2013
RO schvaluje:
1b/71/2013 – pronajmout část pozemku p.p.č. 3181 – ostatní plocha
o výměře 80 m2, v k.ú. Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
1c/71/2013 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3770 –
trvalý travní porost o výměře cca 2.800
m2, k.ú. Rudník.
1d/71/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 911 – trvalý travní
porost o výměře 17.019 m2,
p.p.č. 913 – trvalý travní porost o výměře 8.478 m2, p.p.č. 1052 – ostatní
plocha o výměře 928 m2 a p.p.č. 912/1
– lesní pozemek o výměře 2.300 m2,
vše v k.ú. Bolkov.
1e/71/2013 – uzavřít „Smlouvu
o právu provést stavbu – Povodňové
škody II/325-023 Rudník-Arnultovice – oprava mostu“, na části pozemku
p.p.č. 804/3 o výměře trvalého záboru
cca 1 m2 a o výměře dočasného záboru
cca 7 m2, na části pozemku p.p.č. 48/1
o výměře trvalého záboru cca 1,5 m2
a o výměře dočasného záboru cca 14
m2 a na části pozemku p.p.č. 880/4
o výměře trvalého záboru cca 0,5 m2
a o výměře dočasného záboru cca 3 m2,
vše v obci Rudník, k.ú. Arnultovice,
mezi Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1f/71/2013 – uzavřít „ Smlouvu o právu provést stavbu I/14 Rudník – opěrná zeď na konci obce“ na pozemcích
p.p.č. 3009, 2413/2, 3150/1 a 2413/3,
všechny uvedené pozemky se nachází
v k.ú. Rudník, z toho v majetku obce
Rudník je pouze p.p.č. 2413/2 o výměře 277 m2 a p.p.č. 2413/3 o výměře 342
m2, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR státní příspěvkovou organizací se
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 a obcí
Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1g/71/2013 – uzavřít „Smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb“,
mezi Městskou knihovnou s regionálními funkcemi se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 541 01 Trutnov a obcí
Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1h/71/2013 – finanční dar ve výši
10.000 Kč vlastníku nemovitosti, která
byla postižena povodní 2.6.2013.
2a/71/2013 – text výzvy na výběr do-

davatele garážových vrat u čp. 51.
2b/71/2013 – text výzvy na výběr zhotovitele projektové dokumentace – Revitalizace budovy čp. 56 v Rudníku.
Výpis přijatých usnesení
z 72. jednání rady obce
dne 4. 12. 2013
RO schvaluje:
1a/72/2013 – na základě žádosti Základní a Mateřské školy Rudník, okres
Trutnov, vyřazení movitého majetku
dle předloženého seznamu.
1c/72/2013 – převod výtěžku ze sběru
druhotných surovin na účet SRPŠ od
roku 2014.
1d/72/2013 – investiční příspěvek ve
výši 166 499 Kč k úhradě nákladů dle
odpisového plánu za rok 2013.
1e/72/2013 – čerpání účelového daru
ve výši 10 000 Kč na lyžařské vybavení
pro žáky školy.
1f/72/2013 – čerpání přeplatku z vyúčtování energií ve výši 299 992 Kč dle
předloženého návrhu.
1g/72/2013 – Základní a Mateřské
škole Rudník pokladní limit v částce
40 000 Kč.
1h/72/2013 – odměnu ředitelce základní školy v navrhované výši.
2a/72/2013 – na základě žádosti
nájemce nebytového prostoru s podnájmem nebytového prostoru v čp.
406, Rudník.
2b/72/2013 – pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou do
30.06.2014.
2c/72/2013 – pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 411 na dobu určitou do
30.06.2014.
2d/72/2013 – pronájem bytu č. 6
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
31.03.2014.
2f/72/2013 – cenu služby za využití
systému zavedeného obcí o nakládání
s KO, dle čl. I ods. 3 OZV č. 2/2006 ve
výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad 		
500, – Kč +
DPH v zákonné výši
Využívání popelnic na komunální odpad (1ks) 1671, – Kč + DPH v zákonné
výši
2g/72/2013 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1815/1 – trvalý travní
porost o výměře cca 2.000 m2, k.ú.
Rudník.
2h/72/2013 – pronajmout pozemky
p.p.č. 1239 – trvalý travní porost o výměře 3.322 m2, p.p.č. 2848/2 – trvalý
travní porost o výměře 398 m2, p.p.č.
4223 – trvalý travní porost o výměře
16.351 m2, p.p.č. 4229 – trvalý travní porost o výměře 17.497 m2, p.p.č.
3808 – orná půda o výměře 17.711
m2, p.p.č. 4080 – trvalý travní porost
o výměře 8.163 m2 a p.p.č. 4088 – tr-
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valý travní porost o výměře 675 m2, vše
v k.ú. Rudník, Farmě Rudník, se sídlem Rudník čp. 97. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou za
0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
3a/72/2013 – dodavatelem garážových vrat v čp. 51 firmu MODELA
TRUTNOV IČ: 64826953 za celkovou
cenu díla 108.900,00 Kč vč. DPH.
3b/72/2013 –jako dodavatele projektové dokumentace čp. 56 firmu
GRAFIC s.r.o Krkonošská 177, 543 01
Vrchlabí za celkovou cenu 296.450 Kč
4a/72/2013 – Plán inventur na rok
2013 v předloženém znění.
RO bere na vědomí:
1b/72/2013 – oznámení ředitelky o trvání zimních prázdnin v roce 2013.
RO doporučeuje ZO:
2m/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 1652/3 – zahrada o výměře
185 m2, k.ú. Rudník, za cenu 150 Kč/
m2 (2/3 – bydlení rekreačního typu)
a cenu 30 Kč/m2 (1/3 – zeleň ochranná), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
2n2/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 157 – ostatní plocha o výměře
767 m2, k.ú. Javorník v Krkonoších, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2o/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 140 – trvalý travní porost
o výměře 206 m2, k.ú. Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2q/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 2061/12 – ostatní plocha o výměře 174 m2, k.ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2r/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 2061/12 – ostatní plocha
o výměře 174 m2, k.ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2s/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 480/4 – ostatní plocha o výměře 6 m2, k.ú. Arnultovice, za cenu 30
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
RO nedoporučuje ZO:
2p/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 8/3 – ostatní plocha o výměře
225 m2 a p.p.č. 2780 – ostatní plocha
o výměře 97 m2, vše v k.ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2 ( p.p.č. 2780 – komunikace místní účelová), 30 Kč/m2 ( 1/3 p.

p.č. 8/3 – komunikace místní účelová)
a 150 Kč (2/3 p.p.č. 8/3 – bydlení rekreačního typu), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Výpis z přijatých usnesení
ze 73. jednání rady obce
dne 12. 12. 2013
RO schvaluje :
1a1/73/2013 – text výzvy a k podání
nabídky na výběr zhotovitele pro zakázku – TDI a koordinátor BOZP kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice.
1a2/73/2013 – zveřejnění výzvy pro
výběr zhotovitele pro zakázku – TDI
a koordinátor BOZP kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice na úřední
desce a formou umožňující dálkový přístup bez přímého obeslání uchazečů.
1a3/73/2013 – výběrovou komisi pro
výběr zhotovitele pro zakázku – TDI
a koordinátor BOZP kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice ve složení
členů RO.
1b1/73/2013 – text výzvy a k podání
nabídky na výběr zhotovitele pro zakázku – Manažer projektu pro akci:
Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice
1b2/73/2013 – zveřejnění výzvy pro
výběr zhotovitele pro zakázku – Manažer projektu pro akci: Kanalizace
Rudník – I. etapa Arnultovice na úřední
desce a formou umožňující dálkový přístup bez přímého obeslání uchazečů.
1b3/73/2013 – výběrovou komisi pro
výběr zhotovitele pro zakázku – Manažer projektu pro akci: Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice ve složení
členů RO.
Výpis přijatých usnesení
z 74. jednání rady obce
dne 9. 1. 2014
RO schvaluje:
1a/74/2014 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 411, na dobu určitou do
30.04.2014.
1b/74/2014 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 414, na dobu určitou do
30.06.2014.
1e/74/2014 – pronájem bytu v Rudníku čp. 128, na dobu určitou do
30.06.2014.
1f/74/2014 – pronajmout část pozemku p.p.č. 3770 – trvalý travní porost o výměře 2.800 m2, k.ú. Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 0,10 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29.10.2008.
1g/74/2014 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č. 194/2 – ostatní plocha o výměře 381 m2 a p.p.č.
příloha

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI NA ROK 2O14

Schválený rozpočet na rok 2O14
příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.č.

výdaje
4 500 000
60 000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.

450 000

Daň z příjmů právnických osob

5 000 000

Daň z příjmů právnických osob

0

Plán
NÁKLADY

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Nákup ostatních služeb

0

Nákup kolků

7 000

Platby daní a poplatků státním

8 000

Pozemky

Daň z přidané hodnoty

9 500 000

Celkem: Podnikání a restruktur.
v zeměd. a potr.

Poplatek za komunální odpad

1 000 000

Cestovní ruch

0
15 000

Nákup ostatních služeb

130 000

Celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků

130 000

Ostatní osobní výdaje

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nákup materiálu jinde nezařazeny

Nákup ostatních služeb

25 000
20 000

Ost.neinvestiční transfery

6 500

Věcné dary

Poplatek za lázeňský nebo rekreaci

50 000

Ost.neinvest.transfery veřejný

8 000

Celkem: Ostatní záležitost kultury,
církví a sděl. prostředků

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací př.
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky

4 000
20 000
150 000
100 000
50 000

Daň z nemovitostí

1 300 000

Splátky půjč.prostředků od obyvatel
Neinv.přij.transfery z
Neinvestiční přijaté transfery
Převody z vlastních fondů
Převody z rozpočtových účtů
Celkem

50 000
1 106 200
60 000
0
6 600 000
30 044 700

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Příjmy z prodeje pozemků

215 000

Celkem: Podnikání a restruktur. v zeměd.
a potr.

215 000

Pitná voda
Příjmy z úroků (část)

1 000

Celkem: Pitná voda

1 000

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Příjmy z poskytování služeb a
Celkem: Ostatní záležitost kultury, církví
a sděl. prostředků

20 000
20 000

Celkem: Cestovní ruch
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařaze
Pohonné hmoty a maziva

500

Sběr a svoz komunálních odpadů
190 000
190 000

Činnost místní správy
100 000

Pohřebnictví

42 000

Finanční operace (ČNB)

20 000

PŘÍJMY CELKEM

162 000
30 673 200

Ostatní osobní výdaje

10 000

Celkem: Ostatní tělovýchovná činnost

1 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

50 000

Celkem: Sběr a svoz komunál. odpadů

Budovy, haly a stavby

500 000

Celkem: Ostatní záležitosti pozemních
komunikací

500 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek /
nákup z darů na hřiště

100 000

Celkem: Využití volného času dětí
a mládeže

150 000

Ostatní speciální zdravotnická péče

Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na dopravní územní
obslužnosti

60 000

Celkem: Provoz veřejné silniční
dopravy

60 000

1 250 000
1 340 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

30 000

Pohonné hmoty a maziva

80 000

Služby peněžních ústavů

30 000
200 000

Ost.neinvestiční transfery nezařazený

0

Nákup ostatních služeb

Neinvestiční nedotační transfery

0

Opravy a udržování

40 000

Celkem: Ostatní speciální zdravotnická
péče

0

Dopravní prostředky

350 000

Celkem: Péče o vzhled obcí a v. zeleň

750 000

Bytové hospodářství

Pitná voda
Služby peněžních ústavů

500

Potraviny

Celkem: Pitná voda

500

Služby peněžních ústavů

0
1 000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Oprava 18 BJ

5 500 000

Nákup ostatních služeb

0

Budovy, haly a stavby

2 825 000

Platby daní a poplatků státním

0

Celkem: Bytové hospodářství

8 326 000

Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám
obyvatelstva

1 000 000

Celkem: Nebytové hospodářství

500 000

Protipovodňový systém

300 000

Celkem: Ostatní služby a činnosti
v oblasti sociální péče

300 000

Elektrická energie

180 000

Nákup ostatních služeb

50 000

Opravy a udržování

50 000

Budovy, haly a stavby

2 600 000
100 000
2 980 000

Činnosti knihovnické

500 000

Budovy, haly a stavby

3 000 000

Celkem: Veřejné osvětlení

3 620 000

Pohřebnictví

Ostatní osobní výdaje

12 000

Nákup ostatních služeb

Příspěvek knihovne Trutnov

11 000

Opravy a udržování

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

20 000

Ostatní neinvest.transfery obyvatel

60 000

Celkem: Činnosti knihovnické

43 000

Celkem: Pohřebnictví

80 000

Ostatní záležitosti kultury

0

Územní plánování

Ostatní osobní výdaje

12 000

Nákup ostatních služeb

700 000

Celkem: Ostatní záležitosti kultury

12 000

Celkem: Územní plánování

700 000

Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní
dědictví
Nákup ostatních služeb
Celkem: Ost.záležitosti ochrany
památek a péče o kulturní dědictví

150 000
150 000

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní osobní výdaje

55 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

50 000

Sesuvy

1 000 000

70 000

CELKEM:

15 000

Pohoštění

15 000

VÝNOSY

Celkem: Zastupitelstva obcí

Požární ochrana – dobrovolná část
Ochranné pomůcky

30 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

35 000

Studená voda

1 000

915 000

Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje

výnosy z prodeje služeb

50 000

výnosy z pronájmu

30 000

3 870 000

Výnosy z prodaného zboží

40 000

Výnosy z prodaného zboží

1 000 000

CELKEM:

82 000

30 000

výsledek

67 000

Ochranné pomůcky

20 000

pozemky – náklady

Léky a zdravotnický materiál

3 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

28 000

ostatní služby – pozemky

20 000

CELKEM:

20 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

150 000

pozemky – výnosy

Nákup materiálu jinde nezařazeny

100 000

Výnosy z pronájmu

115 000

CELKEM:

115 000

Studená voda

8 000

Elektrická energie

320 000

pozemky – výsledek

Pohonné hmoty a maziva

120 000

lesy – náklady

Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a práv
Služby školení a vzdělávání

50 000

Spotřeba materiálu

150 000

ostatní služby – les

1 150 000

80 000

mzdové náklady – les

350 000

Zákonné sociální pojištění

65 000

Zákonné sociální pojištění

Nákup ostatních služeb

600 000

CELKEM:

Opravy a udržování

100 000

lesy – výnosy

Programové vybavení

120 000

1 800 000

CELKEM:

1 800 000

10 100

lesy – výsledek:

5 000

vodovod – náklady

Ostatní neinvest.transfery obyvatel

80 000

Spotřeba materiálu

Neinvestiční půjč.prostředky

60 000

opravy vodovodu

Dopravní prostředky
Celkem: Činnost místní správy

150 000
7 905 000

Pojištění funkčně nespecifikované
Služby peněžních ústavů

150 000

Celkem: Pojištění funkčně
nespecifikované

150 000

Výnosy z pronájmu

250 000

CELKEM:

250 000

vodovod – výsledek:

140 000

spotřeba materiálu

200 000

250 000
1 000 000

6 600 000

spotřeba el.

35 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční

300 000

opravy bytů a nebytů

Ostatní finanční operace

1 290 000

ostatní služby-byty, nebyty

300 000

Platby daní a poplatků státním

5 000

mzdové náklady-MO

200 000

Celkem: Ostatní finanční operace

5 000

zákonné SP MO

42 529 000

zákonné ZP MO

VÝDAJE celkem

52 000
18 000

CELKEM:

200 000
2 000

150 000

spotřeba vody

Pohonné hmoty a maziva

Opravy a udržování

90 000
110 000

vodovod – výnosy

6 400 000

5 000

20 000

byty a nebyty – náklady

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Převody fondu kult. a soc.potřeb

175 000

CELKEM:

Celkem: Převody vlastním fondům
v rozpočtech územní úrovně

15 000

22 000
1 625 000

výnosy z prodeje dřeva

Převody vlastním rozpočtovým ú

Nákup ostatních služeb

61 000

15 000

15 000

Služby školení a vzdělávání

242 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční

Pevná paliva

20 000

95 000

180 000

spotřeba plynu

Služby peněžních ústavů

0
2 000

350 000

50 000

8 000

0

úroky

Elektrická energie

Služby telekomunikací a radiokom.

0

Povinné pojistné na úrazové pojištění

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

Služby peněžních ústavů

Celkem: Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly

100 000

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

0

Ochrana obyvatelstva

Nákup ostatních služeb

15 000

Celkem: Ostatní sociální péče
a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva

500 000

20 000

ostatní služby

Potraviny, pohoštění

Nebytové hospodářství

Nákup materiálu jinde nezařazený

prodej zboží

130 000

0

1 000 000

Veřejné osvětlení

700 000

Povin.pojistné na soc.zabezpečení

Dary obyvatelstvu

Budovy, haly a stavby

Celkem: Základní školy

Celkem: Bytové hospodářství

1 000 000

30 000

Neinvestiční příspěvky

500

Budovy, haly a stavby

Nákup ostatních služeb

40 000

Příjmy z úroků (část)

Sběr a svoz komunálních odpadů

Nákup ostatních služeb

Odměny členů zastupitelstev ob

Povin.pojistné na soc.zab.
4 000

20 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 148 000

Celkem: Monitoring ochrany ovzduší

Nákup materiálu jinde nezařazený

2 995 000

990 000

4 000

800 000

Celkem: Silnice

8 000

Nákup ostatních služeb

Opravy a udržování

Celkem: Využití volného času dětí
a mládeže

Celkem: Činnost místní správy

1 300 000

0

150 000

Monitoring ochrany ovzduší

Využití volného času dětí a mládeže

Opravy a udržování

Příjmy z úroků (část)

100 000

Ost.neinvestiční transfery nezařazený

Celkem: Ostatní záležitosti bydlení,
komunál. služeb a územ. rozvoje

700 000

40 000

Celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů

95 000

Nákup ostatních služeb

Nákup ostatních služeb

Přijaté neinvestiční dary

Bytové hospodářství

210 000

Ostatní tělovýchovná činnost

Silnice

Základní školy

Využití volného času dětí a mládeže

Příjmy z poskytování služeb a

14 500

120 000

Pohoštění

44 000
500

45 000

1 125 000

Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.
rozvoje

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného

Celkem: Komunální služby a územní
rozvoj jinde nezařazené

FINANCOVÁNÍ

3 560 000

byty a nebyty – výnosy

Nájemné za nájem s právem koup

0

Změna stavu krátkodobých prostředků

13 206 900

Výnosy z pronájmu

4 300 000

Dopravní prostředky

0

Uhrazené splátky dlouhodobých

-1 351 100

CELKEM:

4 300 000

FINANCOVÁNÍ celkem

11 855 800

byty a nebyty –výsledek

Celkem: Pož. ochrana – dobrovol. část
Zastupitelstva obcí

436 000

740 000

Plán hospodářského výsledku celkem

1 217 000
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191/1 – trvalý travní porost o výměře
1.050 m2, vše v k.ú. Javorník v Krkonoších.
1h/74/2014 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemky: pozemek ve
zjednodušené evidenci – přídělový
plán č. 979/1 – o výměře 29.817 m2, č.
989 – o výměře 24.468 m2, č. 991/2 –
o výměře 18.036 m2 a p.p.č. 999 – orná
půda o výměře 12.454 m2, vše v k.ú.
Javorník v Krkonoších.
1j/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3704 – zahrada o výměře 490 m2, k.ú. Rudník.
1k/24/2014 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 199 – ostatní plocha o
výměře cca 100 m2, k.ú. Bolkov.
1l/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101 – trvalý travní porost o
výměře 1.341 m2, k.ú. Rudník.
1m/74/2014 – zveřejnění záměru
prodeje st.p.č. 861 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Rudník.
1n/74/2014 – zveřejnění záměru
prodeje st.p.č. 862 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Rudník.
1o/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2070/13 – ostatní plocha
o výměře 164 m2, k.ú. Rudník.
1p/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2070/12 – ostatní plocha
o výměře 220m2, k.ú. Rudník.
1q/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2070/11 – ostatní plocha
o výměře 209 m2, k.ú. Rudník.
1r/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 259 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 148 m2 a p.p.č. 193
– zahrada o výměře 948 m2, vše v k.ú.
Javorník v Krkonoších.
1s/74/2014 – žádost o povolení
dočasného záboru pozemků p.p.č.
587/2, p.p.č. 589/3 a p.p.č. 3769 v k.ú.
Rudník a pozemek p.p.č. 1119 v k.ú.
Javorník v Krkonoších. Na základě tohoto souhlasu společnost Sweco Hydroprojekt a.s. ústředí Praha se sídlem
Táborská 31, 140 16 Praha 4 připraví
návrh smlouvy.
1t/74/2014 – prominutí nájemného
za období červen 2013 – září 2013, ve
výši 12.000 Kč. Nebude ani započítána
úhrada nákladů za zhodnocení budovy
dle článku III „Dohody o narovnání“
ze dne 18.05.2012 paní Mgr. Lence
Seidelové, bytem Lidická 997, 543
01 Vrchlabí, z důvodu nevyužívání
nebytových prostor v důsledku povodní, které postihly obec Rudník dne
2.6.2013. Uhrazené nájemné ve výši
12.000 Kč se započte na nájem říjen
2013 až leden 2014.
1u/74/2014 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 10.000 Kč vlastníkům nemovitostí Rudník, které byly postiženy
povodní 2.6.2013.
Výpis přijatých usnesení
ze 75. jednání rady obce
dne 22. 1. 2014
RO schvaluje:
1a/75/2014 –pronájem bytu č. 6
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou do
30.4.2014.

1c/75/2014 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3181 –
ostatní plocha o výměře 160 m2, v kat.
území Rudník.
2a/75/204 – RO navyšuje počet
zaměstnanců obce, zařazených do
obecního úřadu na dobu určitou do
31.7.2014 o jednoho pracovníka na
odbor správní, rozpočtu a financí.
3a1/75/2014 –tex výzvy „Výběr zhotovitele – Stavební úpravy zázemí
fotbalového stadionu“. Zveřejnění
bude provedeno formou umožňující
dálkový přístup.
3b1/75/2014 –text výzvy „Výběr
zhotovitele – Odstranění stavby čp.
52 v Rudníku“ dle bodu 1. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující
dálkový přístup.
4a/75/2014 –dotaci ve výši 40.000 Kč
na opravy vozidla 3H32716 ve vlastnictví TJ Rudník.
RO doporučuje ZO:
1b/75/2014 – schválit prodej části
pozemku p.p.č. 1815/1 – trvalý travní porost o výměře cca 2.000 m2, kat.
území Rudník, za cenu 150 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1d/75/2014 – odstoupit od nároku na
vydání části p.p.č. 330 – trvalý travní
porost, v k.ú. Arnultovice za podmínek, že veškeré náklady spojené s vytyčením a oddělením této části bude
hradit obec Rudník.
Výpis přijatých usnesení
z 76. jednání rady obce
dne 10. 2. 2014
RO schvaluje:
1a/76/2014 – text výzvy – Výzva
k podání nabídky pro zakázku malého
rozsahu „Výběr zhotovitele projektové
dokumentace mostních objektů v katastrálním území obce Rudník, Rudník-Arnultovice, Rudník-Bolkov, Rudník-Javorník“ a seznam obeslaných
firem. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující dálkový přístup.
1b/76/2014 – text výzvy k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Rudníku“ a seznam obeslaných firem. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující dálkový
přístup.
1c/76/2014 – text výzvy k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Výběr zhotovitele – rekonstrukce veřejného osvětlení Rudníku-Terezín“
a seznam obeslaných firem. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující
dálkový přístup.
Výpis přijatých usnesení
z 77. jednání rady obce
dne 17. 2. 2014
RO schvaluje:
1a/77/2014 – pomístní názvy: Luční
potok, Javornický potok, Žabí potok,
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Javorník, U hájenky, Obecní les, U pařezu, Žabiny, Na lučinách, V ráji, Javorník, Hladíkova Výšina a Leopoldov
v katastrálním území Javorník v Krkonoších.
1b/77/2014 – prominutí nájemného
ve výši 7.500 Kč za pronájem části pozemku p.p.č. 414/1 o výměře 632 m2
tj. antukového hřiště, části pozemku
p.p.č. 3261 také pod stavbou antukového hřiště, budovy garáže na st.p. č.
637 o výměře 22 m2 a stavební buňky
na pozemku p.p.č. 414/1 o výměře
cca 50 m2 dle nájemní smlouvy ze dne
28.3.2007.
1c/77/2014 – uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Silnice I/14 Rudník – Rekonstrukce opěrné zdi v km
71,060-71,100“ na pozemku p.p.č.
2413/2 – ostatní plocha o výměře 277
m2, v k.ú.Rudník, ve vlastnictví obce
Rudník, mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 a obcí Rudník,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
1d/77/2014 – uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Silnice I/14 Rudník
– Opěrná zeď v km 70,760 – 70,800“
na pozemcích p.p.č. 2424 – ostatní
plocha o výměře 1.106 m2, p.p.č. 2406
– ostatní plocha o výměře 49 m2 a p.
p.č. 2407/1 – trvalý travní porost o výměře 1.164 m2, vše ve vlastnictví obce
Rudník, mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 a obcí Rudník,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
1e/77/2014 – „Dohodu o poskytnutí
finanční náhrady za užívání honebních pozemků“ v k.ú. Javorník v Krkonoších, specifikované pozemky
budou nedílnou součástí této dohody.
Roční náhrada za užívání honebních
pozemků bude ve výši 2.461 Kč ( slovy dvatisícečtyřistašedesátjednakorun
českých), tj. 30 Kč/ha, o celková výměře 82,0168 ha, dohoda se uzavírá od
01.04. 2014 do 31.03.2023, mezi Obcí
Rudník a držitel honitby Honební
společenstvím Rudník, zastoupeným
Václavem Hryzlíkem, honebním starostou a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
1f/77/2014 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.p.č. 89/1 – trv.
travní porost o výměře 2.901 m2, kat.
území Rudník.
1g/77/2014 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky část p.p.č. 3771 –
trvalý travní porost o výměře 24.468
m2 ( celková výměra 26.844 m2) a p.
p.č. 3775 – trvalý travní porost o výměře 10.679 m2, vše v kat. území Rudník.
1h/77/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemky p.p.č. 194/2 – ostatní plocha o výměře 381 m2 a p.p.č.
191/1 – trvalý travní porost o výměře
1.050 m2, vše v kat. území Javorník
v Krkonoších. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 0,10
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1i/77/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemky: pozemek ve zjednodušené evidenci – přídělový plán č.

979/1 – o výměře 29.817 m2, č. 989
– o výměře 24.468 m2 , č. 991/2 – o výměře 18.036 m2 a p.p.č. 999 – orná
půda o výměře 12.454 m2, vše v kat.
území Javorník v Krkonoších. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 01.01.2014 do 31.12.2020,
za 0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1k/77/2014 – ZO schválit prodej části
p.p.č. 199 – ostatní plocha o výměře
cca 100 m2, kat. území Bolkov, za cenu
150 Kč/m2 , ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1l/77/2014 – ZO schválit prodej
p.p.č. 101 – trvalý travní porost o výměře 1.341 m2, kat. území Rudník, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1m/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 2070/13 – ostatní plocha
o výměře 164 m2 , kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1n/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 2070/12 – ostatní plocha
o výměře 220m2, kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1o/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 2070/11 – ostatní plocha
o výměře 209 m2, kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1p/77/2014 – ZO schválit prodeje pozemků st.p.č. 259 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 148 m2 a p.p.č. 193
– zahrada o výměře 948 m2 , vše v k.ú.
Javorník v Krkonoších, na základě
uzavřené „Smlouvy nájemní a budoucí smlouvy kupní“ ze dne 29.06. 2010,
která byla schválena na 26. zasedání
ZO dne 27.05.2010, usnesením č.
2h/26/10, do výlučného vlastnictví
paní Ing. Aleně Pozlerové, Horská
213, Svoboda nad Úpou.
1q1/77/2014 – ZO schválit prodej st.
p.č. 867 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 26 m2, kat. území Rudník, za
cenu 75 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1q2/77/2014 – ZO schválit prodej st.
p.č. 867 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 26 m2, kat. území Rudník, za
cenu 75 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1q3/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku st.p.č. 863 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, kat. území
Rudník, za cenu 75 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Pro RN připravila Kamila Vejdělková
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