Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 74. jednání rady obce
dne 28.2.2022
RO schvaluje:
1a/74/2022 - RO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021842/VB1 Rudník
knn pro p. č. 953/5, v k.ú. Rudník, mezi ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností se sídlem Pardubická 18, 530 02 Srnojedy a obcí
Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3-0-0
1b/74/2022 - RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítě (tepelné čerpadlo), a to
v rozsahu dle GP č. 339-139/2019, na pozemku p. č. 515/6 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace) v k.ú. Arnultovice, mezi oprávněnými a obcí Rudník (jako povinný), za jednorázovou úplatu 1.000
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 3-0-0
1c/74/2022 - RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítě – vodovodní přípojka pro
RD čp. 91, a to v rozsahu dle GP č. 1415-44/2022 a 1417-78/2022, vyhotoveného GEODEZII TRUTNOV s.r.o.,
Horská 634, Trutnov, na pozemcích p. č. 339/2 a p. č. 340, vše v k.ú. Rudník, mezi manželi XY, oba trvale bytem
Rudník, 543 72 Rudník (jako oprávněný) a obcí Rudník (jako povinný), za jednorázovou úplatu 1.000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 3-0-0
1d/74/2022 - RO schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 2358/1 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 20
m2, v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2,- Kč/m2/rok (4 m2 - manipulační
plocha) a 20,- Kč/m2/rok (16 m2 - zastavěná plocha), ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008, za
podmínky, že nájemce stavbu provede v souladu se stavebním zákonem (legalizace staveb).
Hlasování: 3-0-0
2a/74/2022 – RO schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč na sociální program pro ZŠ/MŠ Rudník.
Hlasování: 3-0-0
3a/74/2022 – RO souhlasí s objednáním firmy na jarní údržbu tenisového hřiště.
Hlasování: 3-0-0
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