Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 44. jednání rady obce
dne 12.10.2020
RO schvaluje:
1a1/44/2020 - RO schvaluje smlouvu o právu k umístění a provedení stavby „Chodník u silnice II/325 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3-0-0
1d/44/2020 - RO schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků části p.p.č. 1732/2 (bude upřesněno GP) a p.p.č.
4632 a p.p.č. 4758, vše v k.ú. Rudník.
Hlasování: 3-0-0
1f/44/2020 - RO schvaluje propachtovat část pozemku p.p.č. 2347/34 – trvalý travní porost o výměře 75 m2
(celková výměra 2.400 m2), v k.ú. 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: 3-0-0
1g/44/2020 - RO schvaluje propachtovat části pozemku p.p.č. 589/1 – trvalý travní porost o výměře 140 m2
(celková výměra 5.188 m2), v k.ú. 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: 3-0-0
1h/44/2020 - RO schvaluje výpůjčku nebytového prostoru – jedné místnosti o celkové výměře 27 m2 v Rudníku
čp. 406, na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 3-0-0
1i/44/2020 - RO schvaluje propachtovat pozemek p.p.č. 3697 – zahrada o výměře 239 m2, v kat. území Rudník.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021, za 2 Kč/m 2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 4-0-0
1k/44/2020 - RO schvaluje zpřesnění hranice pozemkové parcely 2799/2 v k.ú. Rudník. Náklady spojené
se zpřesněním hranice pozemku bude hradit žadatel.
Hlasování: 4-0-0
2a/44/2020 – RO schvaluje ZŠ a MŠ Rudník čerpání z investičního fondu na pokrytí nákladů na stavbu
přístřešku pro osobní automobil v částce 70.000 Kč.
Hlasování: 4-0-0
3a/44/2020 - RO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k akci Chodník u místní komunikace na p.p.č. 743/2
v Rudníku.
Hlasování: 4-0-0
3b/44/2020 - RO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k akci Chodník u silnice II/325.
Hlasování: 4-0-0
3c/44/2020 - RO schvaluje nabídku projektových prací na aktualizaci autobusové zastávky v Rudníku firmy
A177 s.r.o. za cenu 85.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0

3e/44/2020 - RO schvaluje zadání zakázky „Zpracování podkladů pro vydání souhlasu a případné výjimky
dle zákona č.114/1992 Sb., pro záměr „Cyklotrasa č.22 – úsek Rudník-Mladé Buky“, zhotovitel Mgr. Tomáš
Šikula, za cenu 72.000 Kč bez DPH
Hlasování: 4-0-0
4a/44/2020 - RO schvaluje nákup mobilního telefonu v hodnotě do 20.000 Kč pro zajištění dálkového přístupu
při obsluze webových stránek obce a informačních aplikací obce.
Hlasování: 4-0-0
RO bere na vědomí:
2b/44/2020 – RO bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 21.10.2020.
RO přijímá:
3f/44/2020 - RO přijímá nabídku Města Vrchlabí na refundaci nákladů spojených s úhradou nákladů
v souvislosti s COVID-19 ve výši 113.792 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů s Městem
Vrchlabí.
Hlasování: 4-0-0
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