Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 19. jednání rady obce
dne 02.09.2019
RO schvaluje:
1a1/18/2019 - RO schvaluje dodavatelem zakázky malého rozsahu pro akci „Optimalizace vodního režimu
v územní působnosti obce Rudník – studie proveditelnosti“ firmu ENVICONS s.r.o., za nabídkovou cenu
355.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
2a/19/2019 - RO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace ze dne 21.10.2009
Hlasování: 4-0-0
3a/19/2019 – RO schvaluje více práce na akci „Venkovní učebna“ v celkové částce 61.538,40 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
4a/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 907/5- ostatní plocha, ost. komunikace
o výměře 124 m2, v k.ú. Arnultovice.
Hlasování: 4-0-0
4b/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 5270- ostatní plocha o výměře cca 500
m2 (bude upřesněno GP, celková výměra p.p.č. 5270 - 844 m2), v k.ú. Rudník.
Hlasování: 4-0-0
4c/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 405/3 – ostatní plocha o
výměře 160 m2 (celková výměra 841 m2) v k.ú. Rudník.
Hlasování: 4-0-0
4d/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3206/1 – zahrada o výměře
280 m2 (celková výměra 1.040 m2) v k.ú. Rudník.
Hlasování: 4-0-0
4e/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p.p.č. 656/1 – travní porost o výměře
60 m2 (celková výměra 658 m2), p.p.č. 658/2 – ostat.plocha o výměře 40 m2 (celková výměra 14.084 m2),
p.p.č. 658/57 – ostat.plocha o výměře 20 m2 (celková výměra 120 m2) a p.p.č. 3693 – travní porost o výměře
30 m2 (celková výměra 1.978 m2), vše v k.ú. Rudník.
Hlasování: 4-0-0
4f/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2410/1 – zahrada o výměře 783 m2, vše v
kat. území Rudník. Geometrickým plánem č. 1334-128/2019 byl z pozemku p.p.č. 2321/3 oddělen díl „a“ o výměře
250 m2, z uvedeného dílu „a“ a dosavadní p.p.č. 2410/1 je vytvořen nově vymezený pozemek p.p.č. 2410/1 o
výměře 783 m2, který je předmětem prodeje.
Hlasování: 4-0-0
4g/19/2019 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 186/1 – ostatní plocha o výměře 161 m2,
p.p.č. 186/2 – ostatní plocha o výměře 102 m2, p.p.č. 1251/22 – ostatní plocha o výměře 714 m2 a p.p.č. 1251/23
– ostatní plocha o výměře 61 m2, vše v kat. území Rudník. Geometrickým plánem č. 1331-98/2019 byl pozemek
p.p.č. 186 rozdělen na pozemky p.p.č. 186/1 o výměře 161 m2 a p.p.č. 186/2 o výměře 102 m2, které jsou
předmětem prodeje a pozemek p.p.č. 1251/19 rozdělen na pozemky p.p.č. 1251/19 o výměře 192 m 2, p.p.č.
1251/22 o výměře 714 m2, p.p.č. 1251/23 o výměře 61 m2 a dále z něj oddělen díl „a“ o výměře 31 m2,
z uvedeného dílů „a“ a dosavadní p.p.č. 2763/1 je vytvořen nově vymezený pozemek p. p. č. 2763/1 o výměře
1.090 m2, přičemž předmětem prodeje jsou pozemky p.p.č. 1251/22 o výměře 714 m2, p.p.č. 1251/23 o výměře
61 m2.
Hlasování: 4-0-0

4i/19/2019 - Nájemcem na pronájem a provozování nebytového prostoru v Rudníku čp. 406 (jedna místnost
a WC o celkové výměře 32,10 m2), byla vybrána radou obce paní XY.
Hlasování: 4-0-0
4k/19/2019 - RO souhlasí se stavbou „I/14 Rudník, MOST EV.č. 14-058“, kterou bude dotčen pozemek p.p.č.
3016 v k.ú. Rudník ve vlastnictví obce Rudník, investor ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové.
Hlasování: 4-0-0
4l1/19/2019 - RO schvaluje skončení nájmu na část pozemku p.p.č. 405/1 v katastrálním území Rudník a
vyklizení pozemku k 31.12.2019.
Hlasování: 4-0-0
4l2/19/2019 - RO schvaluje skončení nájmu na část pozemku p.p.č. 2347/1 v katastrálním území Rudník a
vyklizení pozemku k 31.12.2019.
Hlasování: 4-0-0
4l3/19/2019 - RO schvaluje skončení nájmu na část pozemku p.p.č. 2347/1 v katastrálním území Rudník a
vyklizení pozemku k 31.12.2019.
Hlasování: 4-0-0
4l4/19/2019 - RO schvaluje skončení nájmu na část pozemku p.p.č. 2410/1 v katastrálním území Rudník a
vyklizení pozemku k 31.12.2019.
Hlasování: 4-0-0
6a/19/2019 – ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro SDH Arnultovice, zastoupenou starostou
Michalem Hronkem na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní akce „Hasičská závěrečná“
dne 7.9.2019.
Hlasování: 4-0-0
6b/19/2019 – RO schvaluje Sazebník úhrad za poskytnutí informace na rok 2019/2020 v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
4h1/19/2019 - RO doporučuje ZO prodej nemovitých věcí: a to pozemku st.p.č. 700, jehož součástí je na něm
stojící budova bez čísla popisného nebo evidenčního - garáž (u čp. 311), vše v k.ú. Rudník, nejvyšší nabídce
učiněné formou obálkové metody. Nabídnutá cena bude za nebytový prostor jako celek, bez slovního
doprovodu. Obálky s nabídkami otevře rada obce.
Hlasování: 3-1-0
4h2/19/2019 - RO doporučuje ZO prodej bytové jednotky v čp. 401, respektive podílu 1/18 pozemku st.p.č.
602, jehož součástí je na něm stojící dům čp. 401, vše v k.ú. Rudník, nejvyšší nabídce učiněné formou
obálkové metody. Nabídnutá cena bude za bytovou jednotku jako celek, bez slovního doprovodu. Obálky
s nabídkami otevře rada obce.
Hlasování: 4-0-0

Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

