Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 54. jednání rady obce
dne 12.04.2021
RO schvaluje:
1a/54/2021 - RO schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1015C21/54“, mezi
Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a obcí Rudník a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1b/54/2021 - RO schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nemovitých věcí: a to část pozemku p.p.č. 407/1 –
ostatní plocha o výměře cca 1.170 m2 a p.p.č. 5485 – ostatní plocha o výměře cca 214 m2, v k.ú. Rudník,
tvořící areál antukových kurtů v majetku obce Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1d/54/2021 - RO schvaluje výzvu „Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu
čp. 51, Rudník „ přízemí – prostory vinárny“.
Hlasování: 5-0-0
2a1/54/2021 - RO schvaluje výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem „Arboristické
ošetření dřevin v obci Rudník“.
Hlasování: 5-0-0
2a2/54/2021 - RO schvaluje seznam obeslaných firem.
Hlasování: 5-0-0
2a3/54/2021 - RO schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení ve složení Rada obce.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1c/54/2021 - RO doporučuje ZO koupi pozemku p.p.č. 587/4 o výměře 253 m2 (Geometrickým plánem č. 1369 469/2020, byl pozemek p.p.č. 587/3 o výměře 908 m2 rozdělen na pozemky p.p.č. 587/3 o výměře 655 m2 a p.p.č.
587/4 o výměře 253 m2), v k.ú. Rudník, mezi COOP Dvůr Králové n.L., družstvo, Legionářská 3031, 544 14
Dvůr Králové nad Labem (prodávající) a obec Rudník (kupující).
RO pověřuje MO k zadání vypracování návrhu kupní smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
RO neschválila:
1e/54/2021 - RO schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a k úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000236143 mezi Obec Rudník (stavebník) a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Zábrdovice, 602 00 Brno (vlastník) a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 0-5-0
Návrh nebyl schválen

Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

