Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 9. jednání rady obce
dne 4.3.2019
RO schvaluje:
1a/9/2019 - RO schvaluje pronájem bytu č. x v Rudníku čp. 414, na dobu určitou, do 30.06.2019.
Podmínkou pro předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené
s užíváním bytu).
Hlasování: 5-0-0
1b/9/2019 - RO schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v budově DPS – Rudník čp.75 (jedna
místnost + sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2.
Hlasování: 5-0-0
1d/9/2019 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 2321/1 – trvalý travní porost o výměře 51 m2
(celková výměra 3.451 m2) v k.ú. Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 20,Kč/m2/rok (zastavěná plocha pod garáží 21 m2) a 2,- Kč/m2/rok (manipulační plocha před garáží 30 m2),
ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1e/9/2019 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 3700 – zahrada o výměře 92 m2
(celková výměra 452 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
1f/9/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru 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.
Hlasování: 5-0-0
1g/9/2019 - RO schvaluje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 589/3 - o výměře cca do 2.000 m2,
v k.ú. Rudník, společnosti WOTAN FOREST, a.s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice
Hlasování: 5-0-0
1h/9/2019 - RO schvaluje smlouvu o nájmu č. 372/2019/172 mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1i/9/2019 - RO schvaluje odpuštění části dlužného nájemného ve výši 20.000,- Kč za pronájem nebytového
prostoru.
Hlasování: 5-0-0
1j/9/2019 - RO schvaluje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory na realizace veřejně
prospěšných projektů v roce 2019 a pověřuje MO ke zveřejnění výzvy.
Hlasování: 5-0-0
1k/9/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 545, Rudník
„občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“.
Hlasování: 5-0-0

2a1/9/2019 - RO schvaluje výzvu pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba pumptrackové
dráhy“.
Hlasování: 5-0-0
2a2/9/2019 - RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Dirty Parks, s.r.o., Soudná 10, Jičín 506 01
2) BTCREATORS s.r.o., Voříškova 290/4, Brno 623 00
3) TRAIL SYSTÉM MTB s.r.o., Josefa Sousedíka 1160, Vsetín 755 01
Hlasování: 5-0-0
2a3/9/2019 - RO schvaluje návrh smlouvy o dílo a schvaluje sestavení komise pro otevírání obálek a
hodnocení ve složení rada obce, Martina Jirásková.
Hlasování: 5-0-0
2b1/9/2019 - RO schvaluje výzvu pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž prvků
workoutového hřiště“.
Hlasování: 5-0-0
2b2/9/2019 - RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, Ostrava – Radvanice 716 00
2) RVL13, Okružní 246, Mladá Boleslav 293 01
3) COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 130 00
Hlasování: 5-0-0
2b3/9/2019 - RO schvaluje sestavení komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada obce,
Martina Jirásková.
Hlasování: 5-0-0
3a1/9/2019 - RO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Rudník, okres Trutnov za rok 2018 ve výši
386.302,35 Kč a jeho rozdělení: 236.302,35 Kč do rezervního fondu a 150.000,00 Kč do fondu odměn.
Hlasování: 5-0-0
3a2/9/2019 - RO schvaluje ZŠ odpisový plán pro rok 2019.
Hlasování: 5-0-0
4/9/2019 - RO schvaluje v souladu s článkem 3. směrnice č. 1/2017 Sociální fond zaměstnanců a
uvolněných zastupitelů obce Rudník, směrnici č. 1/2019 – Zásady čerpání sociálního fondu zaměstnanců
uvolněných zastupitelů obce Rudník pro rok 2019.
Hlasování: 5-0-0
RO neschválila:
1c/9/2019 - RO doporučuje ZO prodej pozemku p.p.č. 2065/5 – trvalý travní porost o výměře 1003 m2, v k.ú.
Rudník. Cena za pozemek dle územního plánu NZ- plochy zemědělské do 150 m2 ….30,- Kč/m2 nad 150 m2
….150,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady GP + 1.000,- kolek KN).
Hlasování: 0-5-0
Návrh nebyl schválen

Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

