Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 68. jednání rady obce
dne 24.11.2021
RO schvaluje:
1a/68/2021 - RO schvaluje dodavatelem zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu pro akci „Dodávka
pracovní motorové čtyřkolky pro JPO Rudník-Arnultovice“ firmu: RP MOTOMAX CZ s.r.o., za nabídkovou
cenu 239.452 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
2a/68/2021 - RO schvaluje pronájem pozemků p.č. 2761/3 - o výměře 35 m2 (druh pozemku: ostatní plocha)
a části p.č. 2761/4 - o výměře 20 m2 (druh pozemku: ostatní plocha), vše v k.ú. Rudník, společnosti Bříza
s.r.o., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1, Nové Město, na dobu určitou od 01.01.2022 do
30.06.2022. Cena za pronájem 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
2b/68/2021 - RO schvaluje zánik věcného břemene zřízeného na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene,
uzavřené dne 21.7.1999, spočívající v právu strpět vstup při poruše vodovodního řadu a STL plynovodu
k původnímu pozemku p.č. 234/3 v k.ú. Rudník, vedeném v katastru nemovitostí pod č.j. Z-12800131/ 1999610 a zároveň závazek zřídit mezi (povinný) a obcí Rudník (oprávněný) bezplatně služebnost inženýrské
sítě, která bude zatěžovat celý nově vymezený pozemek p.č. 234/3 dle GP č. 1388-96/2021, v k.ú. Rudník,
spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat na tomto pozemku vodovod, tj. vodovodní řad a související
zařízení.
Hlasování: 5-0-0
2c/68/2021 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 339/2 o výměře cca 230 m2 (bude upřesněno
GP, celková výměra 401 m2) a prodej části p.p.č. 340 o výměře cca 550 m2 (bude upřesněno GP, celková výměra
739 m2), vše v k.ú. Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2e/68/2021 – RO schvaluje plán inventur na rok 2021 v předloženém znění.
Hlasování: 5-0-0
2f/68/2021 - RO schvaluje v souvislosti s ukončením zaměstnání, bezplatné přenechání zařízení používaných
pro výkon zaměstnání, a to formou daru.
Hlasování: 5-0-0
3a/68/2021 - RO schvaluje pokrytí účetních odpisů ZŠ/MŠ Rudník za rok 2021 ve výši 131.952 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3b/68/2021 - RO schvaluje odměnu ředitelce Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov ze mzdových
prostředků školského úřadu v navržené výši. RO ukládá předložit rozpis odměn jednotlivých zaměstnanců ZŠ
a MŠ Rudník v anonimizované podobě.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1b/68/2021 - RO doporučuje ZO schválit dodavatelem zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení pro akci „Víceúčelový komunální stroj pro obec Rudník“ firmu: Auto SAS s.r.o., za nabídkovou cenu
2.975.265 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0

RO jmenuje:
3c/68/2021 - RO jmenuje členy školské rady Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov pro tříleté
volební období takto: Ing. Martina Jirásková, Lenka Kordová Dis., Lukáš Skalský.
Hlasování: 5-0-0
RO neschválila:
2d/68/2021 - RO schvaluje odpuštění nájemného ve výši 3.324 Kč (3 měsíce) dle Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání ze dne 1. 4. 2019 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze
dne 10. 5. 2021, TJ Rudník, z.s., se sídlem Rudník 545, zastoupený předsedou Janem Štemberkou.
Hlasování: 0-5-0
Návrh nebyl schválen
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