Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 70. jednání rady obce
dne 21.2.2018
RO schvaluje:
1b/70/2018 - RO schvaluje pronájem bytu v Rudníku čp. 494 na dobu určitou, do 30.06.2018, podmínkou pro
předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 3-0-0
1c/70/2018 - RO schvaluje pronájem bytu v Rudníku čp. 411 na dobu určitou do 30.06.2018, podmínkou pro
předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 3-0-0
1d/70/2018 - RO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti se statickým zajištěním
evangelického kostela na Bolkově.
Hlasování: 3-0-0
1e1/70/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru 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.
Hlasování: 3-0-0
1e2/70/2018 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostoru v budově KD Arnultovice čp.
32 - jedna místnost- kuchyň o celkové výměře 32 m2.
Hlasování: 3-0-0
1f1/70/2018 - RO schvaluje prodloužení termínu na podání nabídek „Výběrové řízení na pronájem a provozování
nebytového prostoru v objektu čp. 51, Rudník (přízemí – prostory vinárny)“ do 08.03.2018.
Hlasování: 3-0-0
1f2/70/2018 - RO schvaluje prodloužení termínu na podání nabídek „Výběrové řízení na pronájem a provozování
nebytového prostoru v objektu čp. 545, Rudník (občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín)“ do 08.03.2018.
Hlasování: 3-0-0
Návrh byl schválen
RO neschválila:
1a/70/2018 - RO schvaluje odkup zařízení bytu dle kupní smlouvy. V maximální výši:
Sprchový kout vč. vaničky
do 10.000,- Kč
umyvadlo + vestavěný nábytek
do 5.000,- Kč
Hlasování: 0-0-3
Návrh nebyl schválen
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