Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 74. jednání rady obce
dne 9.5.2018
RO schvaluje:
1a1/74/2018 - RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy na řadový RD čp. 553, Rudník, smlouva bude
ukončena dohodou, pod podmínkou vzájemného vyrovnání a schválení ZO.
Hlasování: 4-0-0
1a2/74/2018 - RO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na řadový RD čp. 553, Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1a3/74/2018 – RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje st.p.č.1083 k.ú. Rudník, na kterém se nachází
stavba řadového rodinného domu čp. 553.
Hlasování: 4-0-0
1b/74/2018 - RO schvaluje pronájem bytu č. x v Rudníku čp. 494 na dobu určitou, do 31.08.2018,
podmínkou pro předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené
s užíváním bytu).
Hlasování: 5-0-0
1c/74/20108 - RO schvaluje podání písemného oznámení žadatelům, kteří jsou zapsáni v seznamu, že dojde
ke zrušení jejich žádostí o byt.
Hlasování: 5-0-0
1d/74/2018 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) pozemek p.p.č. 4316 – orná půda o výměře 59.289
m2, v kat. území Rudník. 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.
Hlasování: 5-0-0
1e/74/2018 - RO schvaluje pronajmout nebytový prostoru v budově KD Arnultovice čp. 32 - jedna
místnost- šatna o celkové výměře 46 m2, společnosti PDV Stavby s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, 118 00
Praha 1, na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2018. Cena za pronájem nebytového prostoru 550,- Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
Hlasování: 5-0-0
1f/74/2018 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 3180/4 – ostatní plocha o
výměře 55 m2, 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
1g2/74/2018 - RO schvaluje pronajmout pozemky p.p.č. 515/14 - o výměře 1.267 m2 a p.p.č. 638/1 - o výměře
642 m2, kat. území Arnultovice, společnosti PDV Stavby s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1,
zastoupená jednatelem Ing. Danielem Slovákem na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.12.2018. Cena za
pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
1g3/74/2018 - RO schvaluje pronajmout pozemek p.p.č. 587/2 - o výměře 883 m2 a části pozemků p.p.č. 636/3
- o výměře 2.150 m2 a p.p.č. 636/4 - o výměře 2.350 m2, vše v k.ú. Rudník, společnosti
BAK a GEOSAN - Rudník, se sídlem Žitenická 871/1, 109 00 Praha 9 – Prosek, na dobu určitou od
01.04.2018 do 31.12.2018. Cena za pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
1i/74/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 658/2 –
ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Rudník.
Hlasování: 5-0-0

1j/74/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 678/6 –
ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1k/74/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 2407/1 –
travní porost o výměře 195 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1l/74/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 2347/5 –
zahrada o výměře 48 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1m/74/2018 - RO dává souhlas s využitím pozemku p.p.č. 4152 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 2307 m2, kat. území Rudník pro plánovanou akci „Rekreační areál Smrčina – Černý Důl – Čistá“,
za podmínky uvedení do původního stavu, společnosti Zelený kopec s.r.o., Komenského 249, 500 03
Hradec Králové.
Hlasování: 5-0-0
2a1/74/2018 - RO schvaluje výzvu na zakázku malého rozsahu – osobní vozidlo pro správu lesů obce
Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 5-0-0
2a2/74/2018 - RO schvaluje seznam obeslaných firem pro zakázku malého rozsahu – osobní vozidlo pro
správu obecních lesů obce Rudník.
Hlasování: 5-0-0
3a/74/2018 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč za reprezentaci obce.
3b/74/2018 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní
95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.
Hlasování: 5-0-0
3c/74/2018 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3d/74/2018 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro SK OKAMI TEAM z.s. za
propagaci obce na Dni otevřených dveří MMR v Praze.
Hlasování: 5-0-0
4a/74/2018 - RO schvaluje, na návrh tajemníka obecního úřadu, do funkce hlavního pověřence ochrany
osobních údajů obce Rudník, paní Ing. Martinu Jiráskovou, stávajícího zaměstnance obce Rudník, zařazené
do obecního úřadu jako referent Odboru správního, rozpočtu a financí OÚ Rudník a do funkce pověřence
ochrany osobních údajů pro oblast IT, pana Davida Durtuse, stávajícího zaměstnance obce Rudník,
zařazeného do obecního úřadu jako referent stavebního úřadu a ukládá tajemníkovi OÚ upravit v tomto
smyslu organizační řád Obecního úřadu a pracovní smlouvy jmenovaných.
Hlasování: 4-1-0
5a/74/2018 - Článek 1, písm. b) Vnitřní směrnice č. 2/2018, Zásady čerpání sociálního fondu zaměstnanců
a uvolněných zastupitelů obce Rudník, se doplňuje o nový bod 3) který zní:
Z fondu lze poskytnout jednorázovou nevratnou sociální výpomoc (dále jen „sociální výpomoc”)
zaměstnancům a uvolněným zastupitelům, popř. jejich nejbližším pozůstalým v závažných případech a při
řešení složitých životních situací. Sociální výpomoc má charakter peněžního plnění a může v jednotlivých
případech činit až 30.000 Kč. O jejím poskytnutí rozhoduje rada obce na žádost zaměstnance nebo
pozůstalých. Finanční plnění je vyplaceno na účet žadatele bezprostředně po schválení v radě obce.

Hlasování: 5-0-0
5b/74/2018 - RO schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2018 Zásady čerpání sociálního fondu
zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Rudník, ve znění dodatku č. 1. k této směrnici, nevratnou
sociální výpomoc zaměstnanci obce panu Petru Spurnému ve výši 15.000,00 Kč z důvodu složité životní
situace způsobené dlouhodobou pracovní neschopností z důvodu pracovního úrazu.
Hlasování: 5-0-0
RO revokuje (ruší):
1g1/74/2018 - RO revokuje (ruší) usnesení č. 1c/71/2018 ze dne 12.03. 2018.
Hlasování: 5-0-0
RO odkládá:
1f/74/2018 - RO odkládá projednání pronajmout (propachtovat) pozemek p.p.č. 959/3 – ostatní plocha o
výměře 662 m2, v k.ú. Javorník v Krkonoších. 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.
Hlasování: 5-0-0
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