Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 49. jednání rady obce
dne 11.01.2021
RO schvaluje:
1a/49/2021 - RO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019958/VB/02 Rudník
knn pro p.č. 953/2“, kterým jsou dotčeny pozemky p.p.č. 939/14, p.p.č. 939/2 a p.p.č. 939/1, vše v k.ú. Rudník a
vlastnictví obce Rudník, mezi ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zastoupena na základě plné moci společností CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o. , se sídlem Radvanice 45, 542
12 Radvanice v Čechách a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1b/49/2021 - RO schvaluje propachtovat pozemky část p.p.č. 3771 – trvalý travní porost o výměře 24.468 m2 (
celková výměra 26.844 m2) a p.p.č. 3775 – trvalý travní porost o výměře 10.679 m2, vše v kat. území Rudník,
Farmě Rudník, se sídlem Rudník čp. 97. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021, za
0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5-0-0
1c/49/2021 - RO schvaluje pronájem stavby občanského vybavení Rudník čp. 577 (bývalá lékárna) na st.p.č.
1231 (plocha o celkové výměře 48 m2), vše v k.ú. Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou. Cena za pronájem nebytového prostoru 200,- Kč/m2/rok (24 m2, provozní prostory) a
100,- Kč/m2/rok (24 m2, neprovozní prostory) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
1f/49/2021 - RO schvaluje pronájem bytu v Rudníku čp. 414. Nájemní smlouva bude uzavřena po složení
kauce (dvouměsíční nájemné) na dobu určitou, do 30.04.2021.
Hlasování: 5-0-0
2a/49/2021 - RO schvaluje nabídku firmy Having Servis s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci – kofinancování
projektu Revitalizace sběrného dvora pro obec Rudník reg. Č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012234 za cenu
10.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1d1/49/2021 - RO doporučuje ZO prodej části pozemku p.p.č. 130/4 - zahrada o výměře cca 570 m2 (celková
výměra 969 m2, bude upřesněno GP), v k.ú. Rudníke. Cena za pozemek dle ÚP SV - plochy smíšené obytné
150,- Kč/m2 + 21 % DPH, ve smyslu směrnice č. 3/2020.
Hlasování: 5-0-0
1d2/49/2021 - RO doporučuje ZO koupi pozemku p.p.č. 124 – zahrada o výměře 194 m2, v k.ú. Rudník. Cena za
pozemek dle ÚP SV - plochy smíšené obytné 150,- Kč/m2 + 21 % DPH, ve smyslu směrnice č. 3/2020.
Hlasování: 5-0-0
RO odkládá:
1e/49/2021 - RO odkládá prodej části pozemku p.p.č. 729/2 – trvalý travní porost o výměře cca 900 m2 (bude
upřesněno GP), v kat. území Arnultovice. Cena za pozemek dle ÚP SV -plochy smíšené obytné 150,- Kč/m2
+ 21 % DPH, ve smyslu směrnice č. 3/2020. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP +
kolek KN).
Hlasování: 5-0-0

RO neschválila:
1g/49/2021 - RO schvaluje cenu služby pro rok 2021 za využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO,
dle OZV č. 3/2019 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad
585,- Kč + 21% DPH = 708,- Kč
Využívání popelnic na komunální odpad (1ks)
1.954,- Kč + 21% DPH = 2.364,- Kč
Využívání kontejnerů na TO + 1 ks popelnice na KO 2.539,- Kč + 21% DPH = 3.072- Kč
Hlasování: 0-5-0
Návrh nebyl schválen
RO bere na vědomí:
2b/49/2021 - RO bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí k uzavření smlouvy o provozu
vodohospodářské infrastruktury.
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