Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 36. jednání rady obce
dne 11. 5. 2020
RO schvaluje:
1a/36/2020 – propachtovat
část pozemku p. p. č. 678/4
– zahrada o výměře cca 330
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
1b/36/2020 – propachtovat část pozemku p. p. č.
2347/34 – trvalý travní porost o výměře cca 78 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
1c/36/2020 – „Dodatek č.
1“ a pověřuje starostu jeho
podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1d/36/2020 – propachtovat
část pozemku p. p. č. 3181 –
ostatní plocha o výměře cca
90 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
1e/36/2020 – zveřejnění
záměru propachtovat část
pozemku p. p. č. 405/3 –
ostatní plocha o výměře cca
140 m2 (celková výměra 841
m2), v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1f2/36/2020 – prominutí
nájemného za období leden
2020 – březen 2020 ve výši
2.169 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2a/36/2020 – uzavření
smlouvy o dílo se společností M-silnice a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, na opravu zpevněné
plochy v Arnultovicích
u restaurace U Soudku,
a to dle cenové nabídky
za celkovou cenu 171.015
Kč bez DPH. RO rozhodla
odvisle od směrnice pro
zadávání veřejných zakázek z důvodu vyhlášeného
stavu nouze v ČR a sku-
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tečnosti, že společnost
M-silnice a.s. provádí rekonstrukci silnice II/325,
na kterou je opravovaná
zpevněná plocha dopravně
napojena.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 37. jednání rady obce
dne 1. 6. 2020
RO rozhodla:
1a/37/2020 – neudělit souhlas dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. NS–015/2017
ze dne 11.7.2017.
Hlasování: 4–0–0
RO schvaluje:
1b/37/2020 – zveřejnění záměru propachtovat pozemky p. p. č. 4844 – trvalý travní porost o výměře 1.591 m2
a p. p. č. 4845 – trvalý travní
porost o výměře 1.078 m2,
vše v kat. území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1d/37/2020 – finanční vypořádání v souvislosti s dohodou o ukončení nájmu
k nebytovému prostoru č.
p. 75 Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2a/37/2020 – dodatek č.
1 ke smlouvě o díla k akci
„Napojení objektů ve vlastnictví obce na veřejnou
kanalizaci a rušení stávajících septiků“, dodavatel
stavby Ing. Pavel Landsperský, s navýšením ceny díla
o 97.465,36 Kč bez DPH
Hlasování: 4–0–0
2b/37/2020 – dodavatele
projektové
dokumentace
včetně inženýrské činnosti
k akci „PD pro odkanalizování lokality Nad Panelákem“, zhotovitel Ing. Aleš
Kreisl, za cenu 66.000 Kč
bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
2c/37/2020 – dodavatele
mobilní tenisové stěny UM
CENTRUM s.r.o., Klánova
48, Praha 4, za cenu 63.900
Kč s DPH.
Hlasování: 4–0–0
3a/37/2020 – ZŠ a MŠ Rudník čerpání z investičního
fondu ve výši 58.389 Kč na
rozšíření kamerového systému.
Hlasování: 4–0–0
3b/37/2020 – ZŠ a MŠ Rud-

ník čerpání z fondu odměn
ve výši 100 000 Kč na odměny zaměstnanců školy.
Hlasování: 4–0–0
3c/37/2020 – účetní závěrku ZŠ a MŠ Rudník, okres
Trutnov, za rok 2019.
Hlasování: 4–0–0
4b/37/2020 – poskytnutí finančního daru ve výši 2.700
Kč pro TJ-Ski Rudník na
dorovnání nákladů za přednášku Ing. Jana Trávníčka,
která se uskutečnila dne 21.
2. 2020.
Hlasování: 4–0–0
RO doporučuje ZO:
1c/37/2020 – koupi pozemků p. p. č. 2391/2 – travní
porost o výměře 147 m2, p.
p. č. 2391/3 – ostatní plocha o výměře 74 m2, p. p. č.
2391/4 – travní porost o výměře 83 m2, p. p. č. 5267
– travní porost o výměře
10.050 m2 a p. p. č. 5268 –
lesní pozemek o výměře
4.391 m2, vše v k. ú. Rudník.
Kupní
cena
pozemků
235.920 Kč (16 Kč/m2, celková výměra 14.745 m2).
RO pověřuje MO k vypracování kupní smlouvy mezi
obcí Rudník jako kupujícím a Farmou Duha s.r.o.
se sídlem Potoční 292, 257
21 Poříčí nad Sázavou, jako
prodávajícím, která bude
předložena zastupitelům.
Hlasování: 4–0–0
RO bere na vědomí:
3d/37/2020 – že MŠ bude
z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena v období
od 11. 7 do 16. 8. 2020.
3e/37/2020 – informaci
o zvýšení tzv. školného (platba úplaty za vzdělávání dle
školského zákona) ze současných 250 Kč na 350 Kč.
RO neschválila:
4a/37/2020 – žádost o příspěvek na provoz Domácího hospicu DUHA.
Hlasování: 0–4–0
Návrh nebyl schválen
Výpis přijatých usnesení
z 38. jednání rady obce
dne 15. 6. 2020
RO schvaluje:
1a/38/2020 – zveřejnění zá-

měru pronajmout nebytový
prostor (jedna místnost +
sociální zařízení o celkové
výměře 32,1 m2) v Rudníku
č. p. 406.
Hlasování: 4–0–0
2a/38/2020 – dodavatelem dětského hřiště v Javorníku společnost Dřevoartikl s.r.o., Brněnská
3794/27, Znojmo, 669 02,
IČ: 26306921, v rozsahu dle
nabídky za cenu za cenu
158.490 Kč.
Hlasování: 4–0–0
3b/38/2020 – ZŠ a MŠ
Rudník odpisový plán na
kamerový systém dle předloženého návrhu s dobou
použitelnosti 10 let a částkou ročního odpisu 487 Kč.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 39. jednání rady obce
dne 7. 7. 2020
RO schvaluje:
1a/39/2020
–
uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí –
vodovodní přípojky na pozemcích p.p č. 2922 a p. p.
č. 725/2, vše v k. ú. Rudník,
a plynovodní přípojky na
pozemcích p. p. č. 2922, p. p.
č. 2923 a p. p. č. 725/2, vše
v katastrálním území Rudník, za jednorázovou úplatu
1.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4–0–0
1b/39/2020 – pronájem
nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu
č. p. 406, Rudník-Terezín.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Cena za pronájem nebytového prostoru 200 Kč/m2/
rok (29,70 m2) a 100 Kč/m2/
rok (2,40 m2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4–0–0
1c/39/2020 – propachtovat
část pozemku p. p. č. 405/3
– ostatní plocha o výměře
cca 140 m2 (celková výměra 841 m2), v k. ú. Rudník.
Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2021 za 2 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29.
10. 2008.
Hlasování: 4–0–0

1d/39/2020 – propachtovat
pozemky p. p. č. 4844 – trvalý travní porost o výměře
1.591 m2 a p. p. č. 4845 – trvalý travní porost o výměře
1.078 m2, vše 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: 4–0–0
1e/39/2020 – zveřejnění záměru pronájmu/pachtu pozemku p. p. č. 3696 – zahrada o výměře 225 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
2b/39/2020 – dodavatelem
zakázky zadávané jako zakázku malého rozsahu pro
akci „Dodávka lesní techniky
pro obec Rudník“ firmu: JPJ
Forest, s.r.o., za nabídkovou
cenu 440.060 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
2c/39/2020 – dodavatelem
zakázky zadávané jako zakázku malého rozsahu I.
kategorie dle směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu pro akci „Dodávka Párty stanu“ firmu: stany haly
Kunovský s.r.o., Zámecká
6, 664 41 Troubsko u Brna,
IČO: 26260085 za nabídkovou cenu 155 000 Kč bez
DPH. Cena s dopravou, zaškolením 165 040 Kč bez
DPH. Cena potisku jednoho
štítu 1 250 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
2d/39/2020 – dodatek č.1
ke smlouvě o dílo, jejímž
předmětem je prodloužení
termínu plnění smlouvy do
30. 9. 2020, a pověřuje starostu podpisem dodatku ke
smlouvě o dílo č. 024/2019
ze dne 10. 9. 2019. Ostatní
podmínky smlouvy o dílo se
nemění.
Hlasování: 4–0–0
2e/39/2020 – cenu stočného pro rok 2020 ve výši
65,683 Kč bez DPH
Hlasování: 4–0–0
2f/39/2020 – odklad realizace dětského hřiště v Lázních Fořt na rok 2021.
Hlasování: 4–0–0
3a1/39/2020 – RO na základě usnesení ZO stanovuje
povodňovou pomoc ve výší
35.000 Kč obci Tutleky.
Hlasování: 4–0–0
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3a2/39/2020 – RO na základě usnesení ZO stanovuje
povodňovou pomoc ve výší
35.000 Kč obci Lupenice.
Hlasování: 4–0–0
4a1/39/2020 –
Vnitřní
směrnici č. 2/2020 Stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce
Rudník.
Hlasování: 4–0–0
4a2/39/2020 – dodatek
č. 1 k Vnitřní směrnici č.
1/2020, Zásady čerpání sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných zastupitelů
obce Rudník.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 40. jednání rady obce
dne 27. 7. 2020
RO schvaluje:
1a/40/2020 – Řád veřejného pohřebiště obce Rudník
v předloženém znění.
Hlasování: 4–0–0
1b/40/2020 – smlouvu na
kopání hrobů mezi obcí
Rudník a panem Martinem
Jelínkem v předloženém
znění.
Hlasování: 4–0–0
2a/40/2020 – podání žaloby
k soudu, prostřednictvím
právníka JUDr. Huspeka,
k vymožení pohledávky za
dlužné nájemné.
Hlasování: 4–0–0
2b/40/2020 – „Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE–12–2008803/1 RUDNÍK
OBNOVA STÁV. DTS TU
0934 – ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností
MATEX HK s.r.o. se sídlem
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 4–0–0
2c1/40/2020 – pronajmout
nebytové prostory v Rudníku č. p. 75 – budova DPS
„Pavilon A – zdravotní středisko“ za účelem provozování ordinace praktického
lékaře o celkové výměře
146,6 m2, MUDr. Janě Svobodové, trvale bytem Rudník 488, 543 72 Rudník.
Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou
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od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020
za 550 Kč/m2/rok (52,9 m2
– ordinace) a 250 Kč/m2/
rok (93,7 m2 – soc. zařízení,
chodba, šatna), ve smyslu
usnesení RO č. 2a/44/08 ze
dne 13.11. 2008.
Hlasování: 4–0–0
2c2/40/2020 – zveřejnění
záměru pronajmout nebytový prostor v Rudníku č.
p. 75 – budova DPS „Pavilon
A – zdravotní středisko“,
ordinace praktického lékaře o celkové výměře 222, 6
m2. Cena za pronájem nebytového prostoru 550 Kč/
m2/rok (84,9 m2 – ordinace) a 250 Kč/ m2/rok (137,7
m2 – soc. zařízení, chodba,
šatna), ve smyslu usnesení
RO č. 2a/44/08 ze dne 13.
11. 2008.
Hlasování: 4–0–0
2d/40/2020 – uzavření
smlouvy o využití systému
zavedeného obcí o nakládání s KO: pro provozovnu Javorník 12. Tato smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou
od 1. 7.2020. Cena na rok
2020 se stanovuje na 1.492
Kč, je to poměrná část z celkové roční sazby (2.983 Kč/
rok).
Hlasování: 4–0–0
3a/40/2020 – cenu stočného pro plátce stočného obec
Rudník ve výši 65,683 Kč za
m3 bez DPH s platností od
1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasování: 4–0–0
4a/40/2020 – výzvu na zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu pro
akci „Dodávka špalíkovače
pro zpracování dřevního
odpadu“.
Hlasování: 4–0–0
5a/40/2020 – dodatek č. 1
ke smlouvě o spolupráci ze
dne 15. 4. 2020, jejímž předmětem je sjednání společného postupu zadavatelů
a úprava vzájemných práv
a povinností smluvních
stran při zadávání veřejné
zakázky na stavební práce
II/325 Hostinné–Rudník, II.
etapa.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 41. jednání rady obce
dne 17. 7. 2020
RO schvaluje:
1a/41/2020 – dodavatelem
zakázky zadávané jako za-

kázku malého rozsahu
pro akci „Dodávka špalíkovače pro zpracování
dřevního odpadu“ firmu:
URBAN KOVO s.r.o., za nabídkovou cenu 146.520 Kč
bez DPH.
Hlasování: 3–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 42. jednání rady obce
dne 2. 9. 2020
RO schvaluje:
1a/42/2020 – uzavření
smlouvy o dílo s firmou
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., jejímž předmětem
je stavební objekt: SO 134.2
chodník, SO 440.2 veřejné
osvětlení – nasvětlení místa pro přecházení za cenu
362.548,90 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 5–0–0
2a/42/2020 – navýšení počtu zaměstnanců obce Rudník o 2 × ½ úvazku v rámci
programu Zaměstnanost.
Hlasování: 5–0–0
2b/42/2020 – RO souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení práce s Martinou
Jiráskovou na výkon funkce
mentora v rozsahu 20 hodin týdně v rámci programu Zaměstnanosti
Hlasování: 5–0–0
3a/42/2020 – pronájem
bytu v Rudníku č. p. 494.
Nájemní smlouva bude
uzavřena po složení kauce
(dvouměsíční nájemné) na
dobu určitou, do 31. 12.
2020.
Hlasování: 5–0–0
3b/42/2020 – odepsání závazků – přeplatků na službách z účtu 378/0000 ve
výši 1.679 Kč z důvodu nemožnosti jejich vyplacení.
Hlasování: 5–0–0
3c/42/2020 – pronajmout
nebytové prostory v Rudníku č. p. 75 – budova DPS
„Pavilon A – zdravotní středisko“ za účelem provozování ordinace praktického
lékaře o celkové výměře
146,6 m2, MUDr. Janě Svobodové, trvale bytem Rudník 488, 543 72 Rudník.
Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 550 Kč/m2/rok (52,9
m2 – ordinace) a 250 Kč/m2/
rok (93,7 m2 – soc. zařízení,
chodba, šatna), ve smyslu

usnesení RO č. 2a/44/08 ze
dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 5–0–0
3d/42/2020 – uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítě (kanalizace) ), a to v rozsahu
dle GP č. 1357–60/2020, na
pozemku p. p. č. 658/43 v k.
ú. Rudník, za jednorázovou
úplatu 1000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5–0–0
3e/42/2020 – propachtovat
pozemek p. p. č. 3696 – zahrada o výměře 225 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
3f/42/2020 – zveřejnění
záměru pronájmu nebytového prostoru – sklad v suterénu domu č. p. 412 o celkové výměře 15 m2, délka
pronájmu – doba určitá.
Hlasování: 5–0–0
3g/42/2020 – zveřejnění záměru pronájmu/pachtu části pozemku p. p.
č. 2347/34 – trvalý travní
porost o výměře cca 75 m2,
v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
3h/42/2020 – zveřejnění
záměru pronájmu/pachtu
části pozemku p. p. č. 589/1
– trvalý travní porost o výměře 140 m2 (celková výměra 5.188 m2), v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
3i/42/2020 – zveřejnění záměru směny částí pozemků
p. p. č. 1655 – ostatní plocha o výměře 36 m2 za st. p.
č. 11/2 – zast.pl. o výměře 8
m2 a p. p. č. 727/3 – travní
porost o výměře 28 m2, vše
v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 5–0–0
3j/42/2020 – zveřejnění záměru výpůjčky nebytového
prostoru – jedné místnosti o celkové výměře 27 m2
v Rudníku č. p. 406.
Hlasování: 5–0–0
4a/42/2020 – odpisový plán
na osobní automobil Peugeot dle předloženého návrhu s dobou použitelnosti
15 let a částkou ročního odpisu 2.648 Kč.
Hlasování: 5–0–0
5a/42/2020 – finanční dar

ve výši 10.000 Kč na sportovní činnost – cyklistiku.
Hlasování: 5–0–0
5b/42/2020 – finanční dar
ve výši 7.000 Kč pro Domov,
z.s., na pořádní akce Lázeňské klání dne 5. 9. 2020
Hlasování: 5–0–0
5c/42/2020 – finanční dar
ve výši 13.500 Kč pro SDH
Arnultovice na pořádání
akce 125 let založení SDH
a Hasičská závěrečná dne
19. 9. 2020.
Hlasování: 5–0–0
RO doporučuje ZO:
6a/42/2020 – schválit Směrnici č. 3/2020 pro prodej
pozemků z vlastnictví obce
Rudník.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 43. jednání rady obce
dne 14. 9. 2020
RO schvaluje:
1a/43/2020 – zveřejnění záměru pronájmu/pachtu pozemku p. p. č. 3697 – zahrada o výměře 239 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 3–0–0
1b/43/2020 – smlouvu
o právu provést stavbu
„Chodník u silnice II/325 –
úsek Rudník“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se
sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupeným Ing. Markem
Novotným, ředitelem ŘSD
ČR HK, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1c/43/2020 – zveřejnění
záměru prodeje pozemku
p. p. č. 701/26– ostatní plocha o výměře 20 m2, v k. ú.
Rudník.
(Geometrickým
plánem č. 1362 –157/2020,
byl pozemek p. p. č. 701/5
o výměře 621 m2 rozdělen
na pozemky p. p. č. 701/5
o výměře 601 m2 a p. p. č.
701/26 o výměře 20 m2 , vše
v k. ú. Rudník, předmětem
prodeje je p. p. č. 701/26
o výměře 20 m2.)
Hlasování: 3–0–0
2a/43/2020 – vyloučení
účastníka koncesního řízení Vodárenské společnosti
Lánov spol. s r.o. z důvodu
nedostatečně prokázaného
splnění základní způsobi-
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losti a nesplnění technické
kvalifikace v žádosti o účast
v koncesním řízení „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
Rudník“.
Hlasování: 4–0–0
2b/43/2020 – zrušení koncesního řízení z důvodu
vyloučení dodavatele Vodárenské společnosti Lánov,
spol. s r.o., rozhodnutím ze
dne 14. 9. 2020 zbyl v zadávacím řízení pouze jediný
účastník, dodavatel AQUA
SERVIS, a.s., tímto je splněn
důvod pro zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2
písm. h) ZZVZ.
Hlasování: 4–0–0
2c/43/2020 – zadávací dokumentaci pro koncesní
řízení s názvem „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
Rudník“.
Hlasování: 4–0–0
2d/43/2020 – dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo na organizaci koncesního řízení
s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Rudník“.
Dodatkem č. 1 se navýší
celková cena plnění zakázky o částku 45.000 Kč bez
DPH.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 44. jednání rady obce dne
12. 10. 2020
RO schvaluje:
1a1/44/2020 – smlouvu
o právu k umístění a provedení stavby „Chodník
u silnice II/325“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1d/44/2020 – zveřejnění
záměru směny pozemků
části p. p. č. 1732/2 (bude
upřesněno GP) a p. p. č.
4632 a p. p. č. 4758, vše v k.
ú. Rudník.
Hlasování: 3–0–0
1f/44/2020 – propachtovat část pozemku p. p. č.
2347/34 – trvalý travní
porost o výměře 75 m2
(celková výměra 2.400 m2),
v k. ú. 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: 3–0–0

PŘÍLOHA

1g/44/2020 – propachtovat části pozemku p. p. č.
589/1 – trvalý travní porost
o výměře 140 m2 (celková
výměra 5.188 m2), v k. ú.
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: 3–0–0
1h/44/2020 – výpůjčku nebytového prostoru – jedné
místnosti o celkové výměře
27 m2 v Rudníku č. p. 406
na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 3–0–0
1i/44/2020 – propachtovat pozemek p. p. č. 3697
– zahrada o výměře 239
m2, v kat. území Rudník.
Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou
do 31. 12. 2021, za 2 Kč/m2/
rok, ve smyslu usnesení RO
č. 2h/43/08 ze dne 29. 10.
2008.
Hlasování: 4–0–0
1k/44/2020 – zpřesnění
hranice pozemkové parcely
2799/2 v k. ú. Rudník. Náklady spojené se zpřesněním hranice pozemku bude
hradit žadatel.
Hlasování: 4–0–0
2a/44/2020 – ZŠ a MŠ Rudník čerpání z investičního
fondu na pokrytí nákladů
na stavbu přístřešku pro
osobní automobil v částce
70.000 Kč.
Hlasování: 4–0–0
3a/44/2020 – dodatek č.1
ke smlouvě o dílo k akci
Chodník u místní komunikace na p. p. č. 743/2 v Rudníku.
Hlasování: 4–0–0
3b/44/2020 – dodatek č.1
ke smlouvě o dílo k akci
Chodník u silnice II/325.
Hlasování: 4–0–0
3c/44/2020 – nabídku projektových prací na aktualizaci autobusové zastávky
v Rudníku firmy A177 s.r.o.
za cenu 85.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
3e/44/2020 – zadání zakázky „Zpracování podkladů
pro vydání souhlasu a případné výjimky dle zákona
č.114/1992 Sb., pro záměr
„Cyklotrasa č.22 – úsek
Rudník – Mladé Buky“, zhotovitel Mgr. Tomáš Šikula,

za cenu 72.000 Kč bez DPH
Hlasování: 4–0–0
4a/44/2020 – nákup mobilního telefonu v hodnotě
do 20.000 Kč pro zajištění dálkového přístupu při
obsluze webových stránek
obce a informačních aplikací obce.
Hlasování: 4–0–0
RO bere na vědomí:
2b/44/2020 – vyhlášení ředitelského volna dne 21. 10.
2020.
RO přijímá:
3f/44/2020 – nabídku města Vrchlabí na refundaci nákladů spojených s úhradou
nákladů v souvislosti s covidem-19 ve výši 113.792 Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů s městem Vrchlabí.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 45. jednání rady obce
dne 5. 11. 2020
RO schvaluje:
1a/45/2020 –zveřejnění záměru výpůjčky nemovitých
věcí: a to pozemku st. p.
č. 704 – zastavěná plocha
o výměře 306 m2, jehož součástí je na něm stojící budova– stavba občanského
vybavení s č. p. 545 (šatny
a sociální zařízení o celkové
výměře 126,81 m2 + sklad
nářadí – prostor bude graficky vyznačen, prostory
občerstvení a klubovny již
pronajaty), pozemku st. p.
č. 1233 – zastavěná plocha
o výměře 188 m2, jehož součástí je na něm stojící budova – objekt občanského vybavení bez čísla popisného
nebo evidenčního (stánek
rychlého občerstvení) a p.
p. č. 636/3 – ostatní plocha
o výměře 17.178 m2, vše v k.
ú. a obci Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1b/45/2020 – „Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP–12–2012137/SoBS VB/1
Rudník knn pro st. p. č. 67,
v k. ú. Rudník, mezi ČEZ
Distribucí, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné
moci společností ELPROM

CZ, s.r.o., se sídlem Hálkova
875, 508 01 Hořice, a obcí
Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2a/45/2020 – odvisle od
směrnice č.1/2019 o zadávání zakázek malého rozsahu z důvodu ekonomické
výhodnosti nabídky firmy
provádějící práce na rekonstrukci silnice II/325, úsek
Hostinné–Rudník, a schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení zpevněné plochy za
hasičárnou s firmou M-Silnice a.s. za nabídkovou
cenu 137.200 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
2b1/45/2020 – žádosti
o účast v koncesním řízení
s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Rudník“ do
2. kola koncesního řízení
firmy Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
Hlasování: 5–0–0
2b2/45/2020 – žádosti
o účast v koncesním řízení
s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Rudník“ do
2. kola koncesního řízení
firmy AQUA SERVIS a.s.
Hlasování: 5–0–0
2c1/45/2020 – výzvu k podání nabídky v koncesním
řízení s názvem „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
Rudník“ – 2. kolo pro firmu
Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
Hlasování: 5–0–0
2c2/45/2020 – výzvu k podání nabídky v koncesním
řízení s názvem „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
Rudník“ – 2. kolo pro firmu
AQUA SERVIS a.s.
Hlasování: 5–0–0
2d/45/2020 – zpracovatele
žádosti o dotaci k akci: Výstavba chodníku podél silnice II/325 firmu LKA s.r.o.,
dle návrhu smlouvy o dílo
ze dne 4. 11. 2020.
Hlasování: 5–0–0
2e/45/2020 – nabídku Ing.
Zdeňka Havla na manažerské řízení projektu k akci
„Revitalizace
sběrného
dvora pro obec Rudník“ dle
předložené cenové nabídky.
Hlasování: 5–0–0
2f/45/2020 – nabídku Ing.
Zdeňka Havla na zpraco-

vání zadávacího řízení projektu k akci „Revitalizace
sběrného dvora pro obec
Rudník“ dle předložené cenové nabídky.
Hlasování: 5–0–0
4a1/45/2020 – přesun v položkovém rozpočtu č. 1 fotbalového oddílu 20.000 Kč
z kategorie 1.1. (dopravné)
do kategorie 1.2. – 10.000
Kč (údržba areálu) a 10.000
Kč do kategorie 1.4. (startovné do soutěže).
Hlasování: 5–0–0
5a/45/2020 – úhradu jednorázové částky ve výši
3.000 Kč + DPH za ubytování v bytech pro uživatele
služby Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší,
v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem
života ohroženi, pomoci
s nepříznivou sociální situací spojenou s bydlením,
hospodařením, finančními
potížemi, vztahovými problémy,
nezaměstnaností,
ztrátou smyslu života apod.
Hlasování: 5–0–0
RO neschválila:
4a2/45/2020
–
přesun
v položkovém rozpočtu č.
3 volejbalový/nohejbalový
oddíl 5.000 Kč z kategorie
3.1. (startovné do soutěží)
do kategorie 3.4. (pronájem
sportovišť).
Hlasování: 0–5–0
Výpis usnesení ze 15.
zasedání zastupitelstva obce
Rudník dne 17. 6. 2020
ZO schvaluje:
1a/15/2020
–
„Kupní
smlouvu č. Ks–016/2020“,
předmětem koupě podle
této smlouvy jsou pozemky p. p. č. 2391/2 – travní
porost o výměře 147 m2, p.
p. č. 2391/3 – ostatní plocha o výměře 74 m2, p. p. č.
2391/4 – travní porost o výměře 83 m2, p. p. č. 5267
– travní porost o výměře
10.050 m2 a p. p. č. 5268 –
lesní pozemek o výměře
4.391 m2, vše v k.ú. Rudník,
mezi Farmou Duha s.r.o., se
sídlem Potoční 292, 257 21
Poříčí nad Sázavou (prodávající) a obcí Rudník (kupující) a pověřuje starostu
jejím podpisem. Kupní
cena pozemků 235.920 Kč.
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(16,– Kč/m2, celková výměra 14.745 m2). Náklady
spojené s prodejem uhradí
prodávající.
Hlasování: 11–0–0
2a/15/2020 – dodavatele
stavebních prací k veřejné
zakázce s názvem „II/325
Hostinné–Rudník II. etapa“ – rekonstrukce silnice
II/325 úsek 2,867–4,920
km v místech kanalizace,
firmu M-Silnice za cenu
738.096,45 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 11–0–0
2b/15/2020 – výzvu a zadávací dokumentaci pro
koncesní řízení s názvem
„Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
obce Rudník“ dle předložené dokumentace zpracované zástupcem zadavatele
firmou Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. se
sídlem Nábřežní 4, Praha 5,
150 56.
Hlasování: 11–0–0
2c/15/2020 – úhradu platby za odvádění a čištění
odpadních vod veřejnou
kanalizací vyúčtované za
období do 31. 12. 2020
z objektů ve vlastnictví fyzických osob napojených
do 30. 9. 2020 na nově vybudovanou kanalizaci „I.
a II. etapa“, vyjma objektů,
ve kterých je poskytováno
úplatné ubytování, za předpokladu, že by tato platba
šla jinak k tíži vlastníků
těchto objektů.
Hlasování: 11–0–0
3a/15/2020 – rozpočtové
opatření č. 2/2020, kterým
se rozpočtové příjmy sníží
o 4.879.274 Kč a rozpočtové výdaje sníží o 4.377.453
Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech
sníží o 501.821 Kč. Financování se ve výdajích sníží
o 2.064.000 Kč
Hlasování: 9–0–2
3a2/15/2020 – poskytnutí
daru ve výši 100.000 Kč obcím postiženým povodněmi v červnu 2020, výběrem
konkrétních obcí a rozdělením konkrétních financí
pověřuje RO.
Hlasování: 11–0–0
3b/15/2020 – celoroční hospodaření obce Rudník a závěrečný účet za rok 2019
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včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: 11–0–0
3c/15/2020 – účetní závěrku obce Rudník za rok
2019.
Hlasování: 11–0–0
Výpis usnesení ze
16. zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 9. 9. 2020
ZO revokuje (ruší):
1a1/16/2020 – usnesení č.
1a/15/2020 ze dne 17. 6.
2020.
Hlasování: 13–0–0
ZO schvaluje:
1a2/16/2020 – „Kupní
smlouvu č. Ks–016/2020“,
předmětem koupě podle
této smlouvy jsou pozemky
p. p. č. 5267 – travní porost
o výměře 10.050 m2 a p.
p. č. 5268 – lesní pozemek
o výměře 4.391 m2, vše v k.
ú. Rudník, mezi Farmou
Duha s.r.o., se sídlem Potoční 292, 257 21 Poříčí
nad Sázavou (prodávající),
a obcí Rudník (kupující)
a pověřuje starostu jejím
podpisem. Kupní cena pozemků 231.056 Kč (16 Kč/
m2, celková výměra 14.441
m2).
Hlasování: 13–0–0
1b/16/2020 – Směrnici č.
3/2020 pro prodej pozemků z vlastnictví obce Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 14–0–0
1c/16/2020 – Obec Rudník
se zavazuje uhradit Královéhradeckému kraji veškeré prokazatelně vzniklé
škody, které by vznikly tím,
že by z důvodu ležících na
straně obce Rudník nedošlo
k realizaci stavby chodníku
při silnici II/325 Rudník–
Hostinné, a to v případě
krácení nebo odejmutí již
přiznané dotace ze SFDI na
rekonstrukci silnice II /325
Rudník–Hostinné.
Hlasování: 13–1–0
2a1/16/2020 – dotaci Spolku Janovice ve výši 51.988
Kč na obnovu Lathova kříže
na pozemku p. p. č. 5060, k.
ú. Rudník (dar od německých občanů na obnovu
kříže).
Hlasování: 14–0–0
2a2/16/2020 – veřejnoprávní smlouvu č. 10/2020 o po-

skytnutí dotace na obnovu
Lathova kříže spolku Janovice, z.s., a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14–0–0
2a3/16/2020 –poskytnutí
daru ve výši 30.000 Kč na
obnovu Lathova kříže na
pozemku p. p. č. 5060, k. ú.
Rudník, spolku Janovice, z.s.
Hlasování: 14–0–0
2b/16/2020 – přijetí dotace z operačního programu
Zaměstnanost k projektu
„Zaměstnanost
Rudník“,
reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0015940, ve výši
1.448.875,– Kč.
Hlasování: 14–0–0
2c/16/2020 – rozpočtové
opatření č. 3/2020, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 1.366.795,68 Kč
a rozpočtové výdaje zvýší o 980.354,68 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se
fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 386.441 Kč.
Hlasování: 14–0–0
ZO souhlasí:
3a1/16/2020 – s nabídnutou částkou dotace na realizaci akce „Přestupní terminál v obci Rudník“, reg.
číslo projektu CZ.06.1.37/0
.0/0.0/17_100/0006376, ve
výši 7.962.501,35 Kč.
Hlasování: 14–0–0
3a2/16/2020 – s realizací
projektu
„Přestupní
terminál v obci Rudník“,
celkové výdaje projektu
9.888.136,67 Kč s DPH.
Hlasování: 14–0–0
4a/16/2020 – se záměrem
prodeje č. p. 412, k. ú. Rudník.
Hlasování: 12–1–1
Výpis usnesení ze
17. zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 21. 10 2020
ZO schvaluje:
2a/17/2020 – prodej pozemku p. p. č. 701/26 –
ostatní plocha o výměře
20 m2, v k. ú. Rudník. (Geometrickým plánem č. 1362
–157/2020, byl pozemek p.
p. č. 701/5 o výměře 621 m2
rozdělen na pozemky p. p.
č. 701/5 o výměře 601 m2
a p. p. č. 701/26 o výměře
20 m2 , vše v k. ú. Rudník.
Cena za pozemek dle ÚP VL
– plochy výroby 30 Kč/m2 +
21 % DPH. Náklady spojené

s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
Hlasování: 13–0–0
2b/17/2020 – směnu částí pozemků p. p. č. 1655
o výměře 36 m2 (bude
upřesněno GP, ve vlastnictví obce Rudník) a st. p. č.
11/2 – zast.pl. o výměře 8
m2 a p. p. č. 727/3 – travní
porost o výměře 28 m2, vše
v k.ú. Javorník v Krkonoších (bude upřesněno GP),
vše v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 13–0–0
2c/17/2020 – budoucí prodej nemovitých věcí, a to
pozemku st. p. č. 629 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 645 m², jehož
součástí je na něm stojící
budova č. p. 412 a částí pozemků p. p. č. 3179 o výměře cca 540 m², p. p. č. 3180/3
o výměře cca 270 m², p. p. č.
3180/4 o výměře cca 880 m²
a p. p. č. 3180/5
o výměře cca 10 m², to vše
v k. ú. Rudník (bude upřesněno GP), za cenu 1.805.390
Kč v budoucnu vzniklé
právnické osobě a ukládá
starostovi do příštího zasedání ZO zajistit vypracování
příslušné smlouvy.
Hlasování: 9–3(jmenovitě
Maloch)–1
2d1/17/2020 – přijetí daru
od TJ Rudník, z.s., a to
technické zhodnocení na
„Stavebních úpravách stánku rychlého občerstvení na
fotbalovém hřišti v Rudníku“ ve výši 692.824 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2d2/17/2020 – darovací smlouvu na technické
zhodnocení stavby „Stavební úpravy stánku rychlého
občerstvení na fotbalovém
hřišti v Rudníku“ mezi TJ
Rudník, z.s., se sídlem Rudník č. p. 545 (jako dárce)
a obcí Rudník (jako obdarovaný) a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 13–0–0
2e/17/2020 – odvisle od
směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a schvaluje smlouvu o dílo s firmou M-Silnice a.s. pro akci
„Chodník u silnice II/325
v Rudníku – příprava pro
budoucí chodník“, z důvodu koordinace stavebních

prací při rekonstrukci silnice II/325.
Hlasování: 13–0–0
2f/17/2020 – Dodatek č.
1 ke smlouvě o dotaci poskytnuté z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje,
č. smlouvy 18RRDU2–0006
k akci „Cyklotrasa č. 22
Rudník“ a pověřuje starostu obce jeho podpisem
Hlasování: 13–0–0
3a/17/2020 – rozpočtové
opatření č. 4/2020, kterým
se rozpočtové příjmy zvýší
o 3.828.012 Kč a rozpočtové
výdaje zvýší o 762.939 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky
na běžných účtech zvýší
o 3.065.073 Kč.
Hlasování: 13–0–0
3b/17/2020 – zrušení hospodářské činnosti obce
k 31. 12. 2020.
Hlasování: 13–0–0
3c1/17/2020 – podání žádosti o dotaci v programu
Podpory obnovy a rozvoje
venkova, podprogram 5 DT
117d8210E – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov. Projekt „Rekonstrukce veřejné budovy č. p. 56
v Rudníku“.
Hlasování: 13–0–0
3c2/17/2020 – podání žádosti o dotaci v programu
Podpory obnovy a rozvoje
venkova, podprogram 8 DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, projekt „Dětské hřiště
Rudník“.
Hlasování: 13–0–0
3d/17/2020 – prodloužení účinnosti motivačního
opatření dle usnesení č.
2c/15/2020 k úhradě platby
za odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací vyúčtované za období
do 31. 12. 2020 z objektů ve
vlastnictví fyzických osob
napojených do 30. 11. 2020.
Hlasování: 13–0–0
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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