Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení ze 81. jednání rady obce
dne 24.09.2018
RO schvaluje:
1a/81/2018 - RO schvaluje pronájem bytu v Rudníku čp. 494, podmínkou pro předání klíčů od bytu je
složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
1c/81/2018 - RO schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2017372/SOBS VB/02 Rudník knn p.č. 2081/1 pro RD Tauš“, v k.ú. Rudník, za mezi ČEZ
Distribucí, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupena na základě plné moci
společností CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o. , se sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách a obcí
Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1d/81/2018 - RO schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12- 2010293/SOBS VB/1“, v k.ú. Rudník, za mezi ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupena Milanem Schejbalem a obcí Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1h/81/2018 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 2347/5 – zahrada o výměře 40
m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2,- Kč/m2/rok, ve smyslu
usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1i/81/2018 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 3181 – ostatní plocha o výměře
90 m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2,- Kč/m2/rok
(zahrádka-84 m2) a 7,- Kč/m2/rok (zastavěná plocha - 6 m2), ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1j/81/2018 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 2407/3 – ostatní plocha o
výměře 70 m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2,Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1k/81/2018 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 2358/1 – ostatní plocha o výměře 16 m2, v kat.
území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 7,- Kč/m2/rok (zastavěná plocha), ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1l/81/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout/propachtovat část pozemku p.p.č. 3181 – ostatní
plocha o výměře 68 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1m/81/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout/propachtovat pozemky p.p.č. 2 – ostatní plocha o
výměře 401 m2 a p.p.č. 3 – ostatní plocha o výměře 747 m2, vše v kat. území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 5-0-0
1n/81/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout/propachtovat pozemek p.p.č. 48/1 – travní porost o
výměře 84 m2, kat. území Arnultovice.
Hlasování: 5-0-0

2a1/81/2018 - RO schvaluje Výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba
humanitárního skladu pro SDH Rudník-Arnultovice“
Hlasování: 5-0-0
2a2/81/2018 – RO schvaluje seznam obeslaných firem k akci „Výstavba humanitárního skladu pro SDH
Rudník-Arnultovice“:
1) STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6, Hostinné 543 71
2) Stavební společnost s.r.o., Chotěvice 360, Chotěvice 543 76
3) Stavební práce Taclíkovi, Rudník 354, Rudník 543 72
4) Rostislav Rodr, Rudník 11, Rudník 543 72
5) Stavhaus s.r.o., Náměstí odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem 544 01
6) Laušman a Malý s.r.o., Metyšova 150, Jilemnice 514 01
Hlasování: 5-0-0
2a3/81/2018 – RO schvaluje výběrovou komisi pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba
humanitárního skladu pro SDH Rudník-Arnultovice“ ve složení RO, zástupci Diakonie, pan Hronek.
Hlasování: 5-0-0
2b1/81/2018 - RO schvaluje Výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova
dětského hřiště při Mateřské škole Rudník“
Hlasování: 5-0-0
2b2/81/2018 – RO schvaluje seznam obeslaných firem k akci: „Obnova dětského hřiště při Mateřské škole
Rudník“:
1) TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov 511 01. IČ: 48152587
2) Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov 511 01
3) DŘEVOARTIKL spol. s.r.o., Brněnská 3857/13, Znojmo 669 02, IČ: 26306921
Hlasování: 5-0-0
2b3/81/2018 – RO schvaluje výběrovou komisi pro zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova dětského
hřiště při Mateřské škole Rudník“ ve složení RO a ředitelka ZŠ a MŠ Rudník.
Hlasování: 5-0-0
3a/81/2018 - RO schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k akci „Pořízení
dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JPO Rudník-Arnultovice“ ve výši 300.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3b/81/2018 - RO schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k akci k akci
„Cyklotrasa č.22“ ve výši 553.200 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3c/81/2018 - RO schvaluje podání žádosti o dotaci do programu 18RRDU2 – rozvoj a budování Dálkových
a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji k akci Výstavba cyklotrasy č.22 Rudník.
Hlasování: 5-0-0
3d/81/2018 - RO schvaluje pro podání žádostí a administrací projektu na kofinancování akce „Výstavba
kanalizace Rudník“ v rámci Národního programu Životního prostředí Výzva č.15 firmu Having servis
s.r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Havlem, se sídlem Sicherova 1652/7, Praha 9 Kyje 198 00, IČ: 06703259
Hlasování: 5-0-0
3e/81/2018 - RO schvaluje změnu využití dotace z veřejnoprávní smlouvy č. 1 pro fotbalový oddíl, kde se
z rozpočtu fotbalového oddílu převádějí finanční prostředky z položky 1.1. do položky 1.2. částka 10.000
Kč a z položky 1.4. do položky 1.2. částka 20.000 Kč. Položka 1.2 má nově hodnotu 80.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0

3f/81/2018 - RO schvaluje změnu využítí dotace z Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018 na nákup
tréninkových pomůcek pro SK Okami Team z.s. do výše 6.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
4a/81/2018 - RO schvaluje verzi č. 2 Provozního a Návštěvního řádu veřejného antukového hřiště u
obecního úřadu.
Hlasování: 5-0-0
4c/81/2018 - RO schvaluje odměnu ředitelce Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov ze
mzdových prostředků Základní a Mateřské školy Rudník.
Hlasování: 4-0-1
RO odkládá:
1b/81/2018 - RO odkládá pronájem bytu v Rudníku čp. 5, podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce
(dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
RO souhlasí:
1f/81/2018 - RO souhlasí se záměrem umístění stavby „Klec na fotbalové míče“ na pozemku p.p.č. 636/3 v k.ú.
Rudník, jejímž investorem je TJ Rudník z.s., se sídlem Rudník čp. 545.
Hlasování: 5-0-0
4b/81/2018 - RO souhlasí s poskytnutím daru 20.000 Kč na provoz Místní akční skupiny Krkonoše, z.s.,
Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov.
Hlasování: 4-0-1
RO pověřuje:
1g/81/2018 - RO pověřuje MO k zadání projektové dokumentace „Přístřešek na fotbalovém hřišti v Rudníku“
na pozemku p.p.č. 636/3 v k.ú. Rudník a vlastnictví obce Rudník na základě předložené studie, jejíž zadání
nechala zpracovat TJ Rudník z.s., se sídlem Rudník čp. 545.
Hlasování: 5-0-0
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