Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 15. jednání rady obce
dne 03.06.2019
RO schvaluje:
1a/15/2019 - RO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12- 2017372/VB/02
Rudník knn p.č. 2081/1 pro RD Tauš“, kterým je dotčena p.p.č. 2083, v k.ú. Rudník a vlastnictví obce Rudník,
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: 3-0-0
1b/15/2019 - RO schvaluje pronajmout část pozemku st.p.č. 631 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
12 m2 (celková výměra 1.124 m2), v k.ú. Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2019, za 20,- Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 3-0-0
1e/15/2019 - RO schvaluje pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 406, Rudník
„prodejna potravin Rudník-Terezín“, panu Nhan Nguyen Ngoc, trvale bytem Náměstí 20, 543 71 Hostinné.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena za pronájem nebytového prostoru
200,- Kč/m2/rok (60,10 m2) a 100,- Kč/m2/rok (68,30 m2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4-0-0
1f/15/2019 – RO schvaluje ukončení pronájmu p.p.č. 405/1 – travní porost o výměře 711 m2 a p.p.č.
2347/1– travní porost o výměře 1.406 m2 v k.ú. Rudník a to výpovědí všem nájemcům k 31.12.2019.
Hlasování: 4-0-0
2a/15/2019 – RO schvaluje Provozní řád antukového hřiště v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
2b/15/2019 – RO schvaluje Návštěvní řád antukového hřiště v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
2c/15/2019 – RO schvaluje Ceník antukového hřiště v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
3/15/2019 – RO schvaluje prodej kamenné drtě 0-64 mm se zeminou, vytěženou při realizaci dětského hřiště u
OÚ za cenu 200 Kč/ tuna.
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
1c/15/2019 - RO doporučuje ZO prodej pozemků části p.p.č. 2321/3 – zahrada o výměře 362 m2 (bude
upřesněno GP) a celé p.p.č. 2410/1 – zahrada o výměře 533 m2, vše v kat. území Rudník. Cena za pozemek
dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + 1.000,- kolek KN).
Hlasování: 4-0-0
RO souhlasí:
1d1/15/2019 - RO souhlasí s provedením zemních prací a vybudováním chatky s pergolou (legalizace
řešena s příslušným stavebním úřadem) popsaných v žádosti ze dne 27.05.2019, na části pozemku p.p.č.
3702 v k.ú. Rudník, a schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě NS-003/2015 ze dne 20.01.2015 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0

1d2/15/2019 - RO souhlasí s provedením zemních prací a vybudováním pergoly (legalizace řešena
s příslušným stavebním úřadem) popsaných v žádosti ze dne 28.05.2019, na pozemku p.p.č. 3696 v k.ú.
Rudník, a schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě NS-013/2016 ze dne 14.06.2016 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
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