Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 51. jednání rady obce
dne 22.02.2021
RO doporučuje ZO:
1a1/51/2021 - RO doporučuje ZO prodej části pozemku p.p.č. 729/2 – trvalý travní porost o výměře cca 50 m2
(bude upřesněno GP), 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
(zhotovení GP + 2.000 kolek KN).
Hlasování: 4-0-0
1a2/51/2021 - RO doporučuje ZO prodej části pozemku p.p.č. 729/2 – trvalý travní porost o výměře cca 900
m2 (bude upřesněno GP), kat. území Arnultovice za účelem výstavby RD za cenu 444 Kč/m2 vč. DPH (dle
obálkové metody), za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (zhotovení GP + 2.000 kolek KN).
Hlasování: 4-0-0
1b/51/2021 - RO doporučuje ZO prodej pozemku p.p.č. 4316 – orná půda o výměře 59.289 m2 v k.ú. Rudník,
kupující Farma Kout, v.o.s., se sídlem Fořt 29, 543 72 Rudník a koupě části pozemku p.p.č. 3718 – orná půda
o výměře 29.645 m2 v k.ú. Rudník, kupující Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník.
Hlasování: 4-0-0
RO schvaluje:
1c/51/2021 - RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (inženýrských sítě - kanalizace), a to
v rozsahu dle GP č. 330-62/2019 a GP č. 335/89/2019, vyhotovených společností GEOMA HJ
PARDUBICE s.r.o., Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4-0-0
1d/51/2021 - RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (inženýrských sítí - kanalizace), a to
v rozsahu dle GP č. 330-62/2019, vyhotoveného společností GEOMA HJ PARDUBICE s.r.o., Jindřišská
1441, 530 02 Pardubice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4-0-0
1e/51/2021 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 167/3- ostatní plocha o výměře 800 m2,
v k.ú. Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1f/51/2021 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1365/2 – travní porost o výměře cca
50 m2 (bude upřesněno GP) a části pozemku p.p.č. 1369/3 – travní porost o výměře cca 100 m2 (bude
upřesněno GP), vše v k.ú. Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1g/51/2021 - RO schvaluje pronájem bytu č. 20 v Rudníku čp. 75 na dobu určitou do 28.02.2022.
Hlasování: 4-0-0
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