Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 5. jednání rady obce
dne 7.1.2019
RO revokuje:
1a/5/2019 - RO revokuje usnesení č. 1b/81/2018 ze dne 24.09.2018.
Hlasování: 5-0-0
RO schvaluje:
1b/5/2019 - RO schvaluje cenu služby pro rok 2019 za využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO,
dle OZV č. 1/2015 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad
Využívání popelnic na komunální odpad (1ks)
Využívání kontejnerů na TO + 1 ks popelnice na KO
Hlasování: 5-0-0

541,- Kč + 21% DPH = 655,- Kč
1.807,- Kč + 21% DPH = 2.186,- Kč
2.348,- Kč + 21% DPH = 2.841- Kč

1c/5/2019 - RO schvaluje přistavení kontejneru a odvoz odpadu jako okamžitou sociální pomoc při neštěstí
vyhoření domu do celkové hodnoty 20.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
1d/5/2019 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 2407/2 – ostatní plocha o výměře 32 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
1e/5/2019 - RO schvaluje pronajmout nebytový prostor v budově KD Arnultovice čp. 32 - jedna
místnost- šatna o celkové výměře 46 m2, společnosti PDV Stavby s.r.o., se sídlem Pivovarská 579, 552
03 Česká Skalice, na dobu určitou od 15.01.2019 do 31.12.2019. Cena za pronájem nebytového prostoru
550,- Kč/ m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
Hlasování: 5-0-0
1e2/5/2019 - RO schvaluje pronajmout nebytový prostor v budově KD Arnultovice čp. 32 - jedna místnostkuchyň o celkové výměře 32 m2, společnosti BAK a GEOSAN - Rudník, se sídlem Žitenická 871/1, 109
00 Praha 9 – Prosek, na dobu určitou od 15.01.2019 do 31.12.2019. Cena za pronájem nebytového prostoru
550,- Kč/ m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
Hlasování: 5-0-0
1f/5/2019 - RO schvaluje pronajmout pozemky p.p.č. 515/14 - o výměře 1.267 m2 a část p.p.č. 638/1 - o
výměře 321 m2, kat. území Arnultovice, společnosti PDV Stavby s.r.o., se sídlem Pivovarská 579, 552 03
Česká Skalice, zastoupená jednatelem Ing. Janem Švorčíkem na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Cena za pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
1f2/5/2019 - RO schvaluje pronajmout pozemek p.p.č. 587/2 - o výměře 883 m2 a části pozemků p.p.č. 636/3
- o výměře 1.000 m2 a p.p.č. 636/4 - o výměře 1.500 m2, vše v k.ú. Rudník, společnosti
BAK a GEOSAN - Rudník, se sídlem Žitenická 871/1, 109 00 Praha 9 – Prosek, na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2019. Cena za pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
1f3/5/2019 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 636/3 - o výměře 1.150 m2, kat. území Rudník,
společnosti SORESINA TRAIDE s.r.o. se sídlem Příční 118/10, 602 00 Brno, na dobu určitou od 01.01.2019
do 31.12.2019. Cena za pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování: 5-0-0
1f4/5/2019 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 636/4 - o výměře 850 m2, kat. území Rudník,
panu Ing. Pavlu Landsperskému, Etrichova 591, 541 02 Trutnov 4, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019. Cena za pronájem pozemků je stanovena 1,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování: 5-0-0
1g1/5/2019 - RO schvaluje výpůjčku nebytového prostoru v budově DPS – Rudník čp.75 (jedna místnost
+ sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2 na dobu určitou od 07.01.2019 do 31.01.2019.
Hlasování: 5-0-0
1g2/5/2019 - RO schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru v budově DPS – Rudník čp.75 (jedna
místnost + sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2. Doba výpůjčky od 01.02.2019 do 31.03.2019.
Hlasování: 5-0-0
1h/5/2019 - Nájemcem na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu čp. 406, Rudník „
prodejna potravin Rudník-Terezín“ byla vybrána radou obce společnost HRUŠKA, spol. s r.o., Na Hrázi
3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov.
Hlasování: 5-0-0
1i/5/2019 - Nájemcem na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu čp. 51, Rudník „přízemí –
prostory vinárny“ byl vybrán radou obce pan Zdeněk Hroch, Krkonošská 263, 543 01 Vrchlabí.
Hlasování: 5-0-0
1j/5/2019 - RO schvaluje realizaci stavební přípravy pro výstavbu humanitárního skladu v KD
Arnultovice a schvaluje SDH Arnultovice nákup a renovaci soutěžního stroje PS-12.
Hlasování: 4-0-1
1k/5/2019 - RO deleguje starostovi obce pravomoc poskytnout dar do 20.000 Kč/domácnost z rozpočtu
obce ze sociálních důvodů v případech mimořádných situací (např. živelná události, požár, ztráta
přístřeší pod.).
Hlasování: 5-0-0
1l/5/2019 – RO schvaluje v souladu s ustanovením čl. 1 písm. f) Vnitřní směrnice č. 2/2018 Zásady
čerpání sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Rudník vyplacení finančních
prostředků ve výši 21.000,00 ze sociálního fondu na akci pro zaměstnance „Novoroční setkání
zaměstnanců obce“ spojené s povinným školením.
Hlasování: 5-0-0

Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

