Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 67. jednání rady obce
dne 13.12.2017
RO schvaluje:
1a/6/2017 - RO schvaluje „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1b/67/2017 - RO schvaluje pronajmout nebytový prostor v budově DPS – Rudník čp.75 (jedna místnost +
sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2, na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018. Cena za
pronájem nebytového prostoru 550,- Kč/ m2/rok (23,64 m2) a 250,- Kč/ m2/rok (14,49 m2), ve smyslu
usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
Hlasování: 5-0-0
1c/67/2017 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 2407/1 – trvalý travní porost o
výměře 240 m2, v kat. území 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: 5-0-0
1d/67/2017 - RO schvaluje pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 2347/34 – travní porost o
výměře 30 m2 (zahrádka - 24 m2, zastavěná plocha pod kůlnou - 6 m2), v kat. území Rudník. Pachtovní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2,- Kč/m2/rok (24 m2) a 20,- Kč/m2/rok (6 m2), ve smyslu
usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1h1/67/2017 - RO revokuje usnesení č. 1a/65/2017 ze dne 20.11.2017.
Hlasování: 4-0-1
1h2/67/2017 - RO schvaluje pronájem bytu č. 8 v Rudníku čp. 494 na dobu určitou, do 30.04.2018,
podmínkou pro předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s
užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-1
1i/67/2017 - RO schvaluje pronájem bytu č. 6 v Rudníku čp. 414 na dobu určitou, do 30.04.2018,
podmínkou pro předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s
užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-1
1j/67/2017 - RO schvaluje cenu služby pro rok 2018 za využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO,
dle OZV č. 1/2015 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad
515,- Kč + DPH v zákonné výši
Využívání popelnic na komunální odpad (1ks)
1721,- Kč + DPH v zákonné výši
Využívání kontejnerů na TO + 1 ks popelnice na KO
2.236,- Kč + DPH v zákonné výši
Hlasování: 5-0-0
2a/67/2017 – RO schvaluje finanční dar předsedovi kulturní komise panu Miroslavu Sedláčkovi ve výši
3.000 Kč, předsedovi komise pro životní prostředí a rozvoj obce panu Jiřímu Vondrákovi ve výši 3.000 Kč
a předsedkyni komise pro sociální záležitosti paní Lence Kordové ve výši 3.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2b/67/2017 - RO schvaluje odměnu ředitelce Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov ze
mzdových prostředků Základní a Mateřské školy Rudník.
Hlasování: 5-0-0

2c1/67/2017 - RO schvaluje pokrytí účetních odpisů ZŠ/MŠ Rudník za rok 2017 ve výši 120.285 Kč a
pokrytí doúčtování odpisu na vyřazený kamerový systém ve výši 26.751 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2c2/67/2017 – RO schvaluje odpisový plán na kamerový systém dle předloženého návrhu s dobou
použitelnosti 10 let a částkou ročního odpisu 708 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2c3/67/2017 - RO schvaluje odpisový plán na krouhač zeleniny CL 52-230V dle předloženého návrhu
s dobou použitelnosti 10 let a částkou ročního odpisu 721 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2c4/67/2017 - RO schvaluje odpisový plán na systém videotelefonů dle předloženého návrhu s dobou
použitelnosti 10 let a částkou ročního odpisu 584 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2d/67/2017 – RO schvaluje navýšení žáků školní družiny ZŠ a MŠ Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2e/67/2017 - RO schvaluje změnu využití příspěvku SDH Arnultovice.
Hlasování: 5-0-0
2g/67/2017 - RO schvaluje změnu využití příspěvku DIVILIDI, z.s.
Hlasování: 5-0-0
2e/67/2017 - RO schvaluje odpis zboží z účtu 132 – historické pohlednice v hodnotě 2.124,80 Kč, kalendáře
v hodnotě 7.275,66 Kč, deštníky v hodnotě 2.525,90 Kč a hrnky v hodnotě 3.880 Kč. Toto zboží bude použito na
propagaci obce Rudník a dále se nebude evidovat.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1e/67/2017 - RO doporučuje ZO prodeje části pozemku p.p.č. 3180/1 – ostatní plocha o výměře cca 1.400
m2 (celková výměra 2.123m2), kat. území Rudník (bude upřesněno GP. Cena za pozemek dle ÚP SVplochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + 1.000,- kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
1f/67/2017 - RO doporučuje ZO schválit prodej pozemku st.p.č. 863 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26
m2, kat. území Rudník. Cena za pozemek dle ÚP SV- plochy smíšené obytné 75,- Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (1.000,- kolek KN).
Hlasování: 4-0-1
1g/67/2017 - RO doporučuje ZO schválit prodej části pozemku p.p.č. 339/2 – travní porost o výměře cca 150
m2 (celková výměra 401 m2),v kat. území Rudník. Cena za pozemek dle ÚP - SV plochy smíšené obytné 75,Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady GP + 1.000,- kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
RO neschválila:
2f/67/2017 – RO schvaluje změnu využití příspěvku TJ Rudník.
Hlasování: 0-0-5
Návrh nebyl schválen
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