Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 10. jednání rady obce
dne 25.3.2019
RO schvaluje:
1/10/2019 - RO schvaluje dodavatelem zakázky malého rozsahu pro akci „Výstavba pumptrackové
dráhy“ firmu Dirty Parks s.r.o., za nabídkovou cenu 420.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
1b/9/2019 - RO schvaluje pronájem bytu č. x v Rudníku čp. x na dobu určitou do 31.10.2019.
Hlasování: 5-0-0
2b1/10/2019 - RO schvaluje splátkový kalendář na dluh.
Hlasování: 5-0-0
2b2/10/2019 - RO schvaluje podání žaloby k soudu (při nedodržení splátkového kalendáře), za dlužné
nájemné, prostřednictvím JUDr. Jakuba Huspeka.
Hlasování: 5-0-0
2c/10/2019 - RO schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce
Rudník ke dni 31.12.2018.
Hlasování: 5-0-0
2c1/10/2019 – RO schvaluje odhad RPC Zvoničky na Bolkově ve výši 40.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2d/10/2019 - RO schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2019 v předloženém znění.
Hlasování: 5-0-0
2e/10/2019 - RO schvaluje zrušení nedobytného nedoplatku za vodu a služby ve výši 746,20 Kč, vedeného
na účtu 905 z důvodu promlčení vymáhání.
Hlasování: 5-0-0
2f/10/2019 - RO schvaluje odpis zboží vedeného na účtu 132 v celkové hodnotě 9.070,95 Kč (kalendáře
za 4.592,45 Kč, DVD za 942,50 Kč, medaile za 3.536 Kč). Toto zboží bude použito na propagaci obce
Rudník a dále se nebude evidovat.
Hlasování: 5-0-0
2g/10/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 678/4 – zahrada
o výměře 400 m2, v k.ú. Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2h/10/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 589/3 – trvalý
travní porost o výměře 600 m2, v k.ú. Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2i/10/2019 - RO schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově DPS – Rudník čp.75 (jedna místnost +
sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.12.2019. Cena za
pronájem nebytového prostoru 550,- Kč/m2/rok (23,64 m2) a 250,- Kč/m2/rok (14,49 m2), ve smyslu usnesení
RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
Hlasování: 5-0-0
2j/10/2019 - RO schvaluje pronajmout/propachtovat pozemky p.p.č. 74/5, p.p.č. 204, p.p.č. 206, p.p.č. 251,
p.p.č. 253, p.p.č. 254, p.p.č. 255, p.p.č. 256, p.p.č. 257, p.p.č. 259, p.p.č. 260/1, p.p.č. 260/3, p.p.č. 260/9,

p.p.č. 260/12, p.p.č. 261 díl 3, p.p.č. 261/19, p.p.č. 261/21, p.p.č. 261/22, p.p.č. 413/9, p.p.č. 891/11, p.p.č.
898/3, p.p.č. 903/3, p.p.č. 903/22, p.p.č. 903/24, p.p.č. 903/25 a p.p.č. 903/27 o celkové výměře 57.956 m2,
vše v kat. území Arnultovice, společnosti EKOFARMA Arnultovice, zastoupená Ing. Janem Chmelíkem, se
sídlem Čistá v Krkonoších 196, 543 44 Černý Důl. Pachtovní 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, za podmínky, že přes pozemky p.p.č.
254, p.p.č. 255 a p.p.č. 260/1 bude umožněn přístup a příjezd k pozemku p.p.č. 260/4 vše v k.ú. Arnultovice.
Hlasování: 5-0-0
2k/10/2019 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 589/3 - o výměře 2.000 m2, v k.ú. Rudník,
společnosti WOTAN FOREST, a.s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice,
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.05.2019. Cena za pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
2l/10/2019 - RO schvaluje pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 545, Rudník
„občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“, TJ Rudník z.s., se sídlem Rudník čp. 545, 543 72 Rudník,
na dobu neurčitou. Cena za pronájem nebytového prostoru 200,- Kč/m2/rok (59,77 m2) a 100,- Kč/m2/rok
(13,39 m2).
Hlasování: 5-0-0
3a/10/2019 – RO schvaluje za členy spolkové komise Michala Hronka, Jiřího Stuchlíka a Jana Štemberku.
Hlasování: 5-0-0
4a/10/2019 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč za reprezentaci.
Hlasování: 5-0-0

Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

