Obec Rudník
Rada obce Rudník
Výpis přijatých usnesení z 72. jednání rady obce
dne 24.1.2022
RO schvaluje:
1a1/72/2022 - RO schvaluje výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka nového
osobního automobilu pro obec Rudník“.
Hlasování: 4-0-0
1a2/72/2022 - RO schvaluje seznam obeslaných firem: 1) BOS Auto s.r.o., Na Besedě 147, Trutnov 541 01,
2) Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 541 01, 3) Autostyl Trutnov s.r.o., Horská 579, Trutnov 541
01.
Hlasování: 4-0-0
1a3/72/2022 - RO schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Rada obce.
Hlasování: 4-0-0
2a/72/2022 - RO schvaluje pronájem bytu č. 13 v Rudníku čp. 494. Nájemní smlouva bude uzavřena po složení
kauce (dvouměsíční nájemné) na dobu určitou do 31.07.2022.
Hlasování: 4-0-0
2b/72/2022 - RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2065/5 – travní porost o výměře 1.003
m2, kat. území Rudník.
Hlasování: 0-4-0
2c/72/2022 - RO schvaluje zveřejnění záměru č. 02/2022 prodat pozemky p. č. 370/12 (druh pozemku: trvalý
travní porost) o výměře 1.003 m2 a p. č. 1820 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 356 m2, v k.ú. Javorník
v Krkonoších za účelem výstavby RD prostřednictvím výběrového řízení formou obálkové metody. Minimální
kupní cena za pozemky 150 Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č. 3/2020, za podmínky výhrady zpětné
koupě.
Hlasování: 4-0-0
4a/72/2022 – RO schvaluje pracovní pozici recepční v čp. 75 (DPS) na dobu určitou do 30.6.2022
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
2d/72/2022 - RO doporučuje ZO revokaci usnesení č. 1i/6/2015 ze dne 28.05. 2015.
Hlasování: 4-0-0
2e/72/2022 - RO doporučuje ZO bezúplatný převod pozemku p. č. 3640 (druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice) o výměře 264 m2, v k.ú. Rudník, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění. Pozemky jsou zastavěny místní komunikací, jejíž těleso je ve
vlastnictví Obce Rudník a údržbu na nich provádí Obec Rudník, z majetku ČR Státního pozemkového úřadu,
který bude žádost postupovat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování: 4-0-0
RO neschválila:
3a/72/2022 – RO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro TJ-SKI, z.s.
Hlasování: 0-0-4
Návrh nebyl schválen
Ing. Aleš Maloch
starosta

Jiří Vondrák
místostarosta

