Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 71. jednání rady obce
dne 12.3.2018
RO schvaluje:
1a/71/2018 - RO schvaluje uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO:
s Mgr. Luďkem Kholem zastupujícím firmu Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského
3, Vrchlabí 543 01. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.04.2018. Cena na rok 2018 se stanovuje
na 467 Kč, je to poměrná část z celkové roční sazby (623 Kč/rok).
Hlasování: 4-0-0
1b/71/2018 - RO schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu stavby“ číslo: IP-12-2009748/VB/2, akce Arnultovice knn p.č. 170/7 RD Štěp“,
dotčena p.p.č. 175/4, v k.ú. Arnultovice a vlastnictví obce Rudník, mezi ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 zastoupena na základě plné moci společností RYDVAL – ELEKTRO
s.r.o. plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1c/71/2018 - 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 a pozemku 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: 4-0-0
1d/71/2018 - RO schvaluje pronajmout nebytový prostoru v budově KD Arnultovice čp. 32 - jedna místnostkuchyň o celkové výměře 32 m2, 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 nebytového prostoru
550,- Kč/ m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
Hlasování: 4-0-0
1e/71/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor- garáž v suterénu domu čp. 412
o celkové výměře 24 m2, délka pronájmu - doba určitá.
Hlasování: 4-0-0
2a/71/2018 – RO schvaluje Vnitřní směrnici č. 3/2018 Stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce
Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
3a1/71/2018 – RO schvaluje výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu pro akci: „Dopravní
automobil s požárním přívěsem nákladním pro SDH Rudník-Arnultovice“
Hlasování: 4-0-0
3a2/71/2018 - RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 541 01
2) THT Polička s.r.o., Starohradská 316, Polička 572 01
3) Vesta Auto Corson, k Učilišti 303/27, Praha 10, 102 00
4) KOBIT, spol. s.r.o., Rozvojová 269, Praha 6, 165 00
Hlasování: 4-0-0
3a3/71/2018 - RO schvaluje výběrovou komisi ve složení členové RO, Lukáš Skalský a strojník JSDHO.
Hlasování: 4-0-0

3b1/71/2018 - RO schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě 39/TU/Kr/OUN/13/N, k č.j. SUSKHK/5241/13/PO-Kr,
uzavřené dne 18.9.2013 Rudník-Kanalizace. Na základě usnesení Zastupitelstva KH kraje č. ZK/7/424/2017
ze dne 11.9.2017 s platností od 1.10.2017, kterým se v případech veřejného zájmu smluvně uzavřené finanční
závazky investorů ruší a nahrazují vratnou kauci v původně vypočtené výši.
Hlasování: 4-0-0
3b2/71/2018 - RO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě 9/60/16/0079/Kr/N k č.j. SUSKHK/3/7/PO-Kr, uzavřené
dne 16.9.2016 Kanalizace II.etapa Rudník-Terezín-Pošta. Na základě usnesení Zastupitelstva KH kraje č.
ZK/7/424/2017 ze dne 11.9.2017 s platností od 1.10.2017, kterým se v případech veřejného zájmu smluvně
uzavřené finanční závazky investorů ruší a nahrazují vratnou kauci v původně vypočtené výši.
Hlasování: 4-0-0
3b3/71/2018 - RO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě 9/60/15/0186/Kr/N k č.j. SUSKHK/11020/15/PO-Kr,
uzavřené dne 4.12.2015 Rudník-Kanalizace-kanalizační přípojky. Na základě usnesení Zastupitelstva KH
kraje č. ZK/7/424/2017 ze dne 11.9.2017 s platností od 1.10.2017, kterým se v případech veřejného zájmu
smluvně uzavřené finanční závazky investorů ruší a nahrazují vratnou kauci v původně vypočtené výši.
Hlasování: 4-0-0
4a1/71/2018 - RO schvaluje dary charitám a sociálním organizacím v celkové výši 31.000 Kč a to: Svazu
diabetiků ČR ve výši 2.000 Kč, Oblastní charitě Trutnov ve výši 10.000 Kč, Domovu pro seniory Pilníkov ve
výši 3.000 Kč, Služby Dolní Kalná ve výši 10.000 Kč, Domovu důchodců Lampertice ve výši 2.000 Kč, SONS
sdružení zrakově postižených Vrchlabí ve výši 4.000 Kč.
Hlasování: 4-0-0
4a2/71/2018 - RO schvaluje dar Klubu důchodců AVON ve výši 20.000 Kč
Hlasování: 4-0-0
Návrh byl schválen
4b1/71/2018 - RO schvaluje dotaci ve výši 34.550 Kč pro Královéhradecký kraj na úhradu ztráty z
provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou
linkovou dopravou v obci Rudník.
Hlasování: 4-0-0
4b2/71/2018 - RO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018 o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji,
Pivovarské nám. 1045, Hradec Králové, IČ: 70889546, ve výši 34.550,00 Kč z rozpočtu obce Rudník na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Hlasování: 5-0-0
RO neschválila:
4a3/71/2018 – RO schvaluje dar pro horolezce Jiřího Matulíka, Jakuba Pecolda a Tadeáše Peteru ve výši
20.000 Kč.
Hlasování: 0-0-4
Návrh nebyl schválen
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