Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 20. jednání rady obce
dne 23.09.2019
RO schvaluje:
1a/20/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 525/4 o výměře 358 m2, v k.ú. Arnultovice
(na základě geometrického plánu č. 328-98/2019 byl pozemek p.p.č. 525/2 rozdělen na pozemky p.p.č. 525/2 o
výměře 50 m2 a p.p.č. 525/4 o výměře 358 m2, to vše v k.ú. Arnultovice) a pozemku p.p.č. 637/6 o výměře 88
m2, v k.ú. Arnultovice (na základě geometrického plánu č. 327-97/2019 byl pozemek p.p.č. 637/2 rozdělen na
pozemky p.p.č. 637/2 o výměře 108 m2 a p.p.č. 637/6 o výměře 88 m2, to vše v k.ú. Arnultovice).
Hlasování: 5-0-0
1b/20/2019 - RO schvaluje „Smlouvu o právu k provedení stavby „ I/14 Rudník, most event.číslo 14-058“ mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, zastoupeno Ing. Markem
Novotným, ředitelem ŘSD ČR HK a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1d/20/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru budova bez čísla popisného
nebo evidenčního – výdejna léčiv, která stojí na pozemku p.p.č. 575/4 v k.ú. Rudník (o celkové výměře 48
m2). Cena za pronájem nebytového prostoru 200,- Kč/m2/rok (provozní prostory) a 100,- Kč/m2/rok
(neprovozní prostory).
Hlasování: 5-0-0
1e/20/2019 - RO schvaluje pronájem bytu č. 9 v Rudníku čp. 414 na dobu určitou, do 31.01.2019. Podmínkou
pro předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním
bytu).
Hlasování: 5-0-0
2b1/20/2019 - RO schvaluje text výzvy k akci Projektová dokumentace k akci „Chodník u silnice II/325
v Rudníku“
Hlasování: 5-0-0
2b2/20/2019 – RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Lubor Grund, Antoníček 845, Hostinné 543 71
2) Ing. Jan Korda, Čistá u Horek 103, 512 35
3) Ing. Tomáš Fáber, Borová u Poličky 225, Borová 569 82
Hlasování: 5-0-0
2b3/20/2019 - RO schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada obce, Jirásková.
Hlasování: 5-0-0
2c1/20/2019 – RO schvaluje text výzvy k akci Projektová dokumentace k akci Projektová dokumentace
k akci Chodník u místní komunikace na p.p.č. 743/2 v Rudníku.
Hlasování: 5-0-0
2c2/20/2019 – RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Lubor Grund, Antoníček 845, Hostinné 543 71
2) Ing. Jan Korda, Čistá u Horek 103, 512 35
3) Ing. Tomáš Fáber, Borová u Poličky 225, Borová 569 82
Hlasování: 5-0-0
2c3/20/2019 – RO schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada obce, Jirásková.
Hlasování: 5-0-0

2d1/20/2019 - RO schvaluje text výzvy k zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Dodávka nového samojízdného pracovního stroje“, včetně zadávací dokumentace a technické specifikace.
Hlasování: 5-0-0
2d2/20/2019 - RO schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení rada, Jirásková,
Skalský.
Hlasování: 5-0-0
3/20/2019 – RO schvaluje navýšení počtu žáků pro rok 2019/2020 ve školním klubu ZŠ a MŠ Rudník o 2
žáky na celkový počet 19 žáků.
Hlasování: 5-0-0
Návrh byl schválen
RO neschválila:
1c/20/2019 - RO schvaluje zrušení nájemného ve výši 1.621,- Kč/měsíc, z důvodu udržení provozu prodejny.
Hlasování: 0-5-0
Návrh nebyl schválen

Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

