
Usnesení Rady obce Rudotlice č. RO/2014/11/20  
 

USNESENÍ č. 1/2014/11/20  
 

Rada obce schvaluje při svých schůzích řídit se nadále jednacím řádem schváleným dne 

15.11.2010. 

            

USNESENÍ č. 2/2014/11/20  

 

Rada obce Rudoltice jako orgán oprávněný v souladu s § 102 odstavec 2 písmeno c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o., IČ 642 54 470, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice  

 

 projednala a vzala na vědomí odstoupení jednatele obchodní společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. Libora Dostála ze dne 3.11.2014, 

projednala a vzala na vědomí odstoupení jednatele obchodní společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. Ivy Stránské ze dne 3.11.2014 

 

USNESENÍ č. 3/2014/11/20  

 

Rada obce Rudoltice jako orgán oprávněný v souladu s § 102 odstavec 2 písmeno c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o., IČ 642 54 470, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice  

rozhodla o jmenování nového jednatele obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

Miloslava Šrámka, bytem Rudoltice čp.212, 561 25 Rudoltice.  

 

Rada obce pověřuje starostu k podpisu rozhodnutí Obce Rudoltice jako jediného společníka 

obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o., na jehož základě bude Miloslav Šrámek jmenován 

do funkce jednatele a následně zapsán do obchodního rejstříku. 

 

USNESENÍ č. 4/2014/11/20  

 

Rada obce Rudoltice jako orgán oprávněný v souladu s § 102 odstavec 2 písmeno c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o., IČ 642 54 470, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice  

rozhodla o jmenování nového jednatele obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. Antonína 

Smolčáka, bytem Rudoltice čp.240, 561 25 Rudoltice.  

 

Rada obce pověřuje starostu k podpisu rozhodnutí Obce Rudoltice jako jediného společníka 

obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o., na jehož základě bude Antonín Smolčák 

jmenován do funkce jednatele a následně zapsán do obchodního rejstříku. 
 

USNESENÍ č. 5/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpovědi z nájmu 2 bytů velikosti 2+1, výpovědi jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 



USNESENÍ č. 6/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice  schvaluje zrušení zálohy ve výši 100 000,- Kč žadatelce S.M. o sociální 

byt 2+1. Důvodem je  obsazenost dvou současných sociálních bytů v obci. Žadatelce bude 

nabídnut první uvolněný byt, nejdéle do 1.2.2015. S žadatelkou bude uzavřena smlouva na dobu 

určitou v délce trvání 3 měsíce, pokud bude řádným platičem nájemného, smlouva bude 

prodloužena. 
 

USNESENÍ č. 7/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice  doporučuje zastupitelstvu obce Rudoltice schválit odprodej pozemků 

mezi parcelami 627/1 a 4337 a mezi 4340 v k.ú.Rudoltice panu S. F. za cenu dle znaleckého 

posudku č. 4267-008/14, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. 8/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce Rudoltice schválit odprodej části pozemku 

č.1712/1 v k.ú.Rudoltice vlastníkům bytů v čp.291  za cenu dle znaleckého posudku č. 

4432/038/14, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. 9/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce Rudoltice schválit odprodej pozemku 

č.4138/2 v k.ú.Rudoltice vlastníkům J.Ř. a P.Ř. za cenu dle znaleckého posudku č. 4434/040/14, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. 10/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce Rudoltice nepožadovat odkupní právo. 

 

USNESENÍ č. 11/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č.14165503 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR ve výši 90 536,50 Kč na akci „zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ a 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. 12/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje jednorázové vyplacení odměny při skončení výkonu funkce 

starostky obce podle ust. § 75 odst.1 zákona o obcích p.L.B. Rada obce pověřuje starostu 

k podpis rozpočtového opatření na vyplacení odměny. 

 

USNESENÍ č. 13/2014/11/20  

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě nabídky podmínek právního zastoupení ze strany 

advokáta Mgr. Jana Urbana se sídlem Pivovarské nám. 557, Lanškroun ze dne 17. 11. 2014, 



uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb Mgr. Janem Urbanem Obci Rudoltice, a to na 

dobu neurčitou s možností ukončení spolupráce bez výpovědní doby a bez uvedení důvodu.  

 

USNESENÍ č. 14/2014/11/20 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje nové složení povodňové komise podle ust. § 78 odst. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, které je 

platné ode dne schválení ve složení členů: 

 

1. Kolomý Ivo předseda 602 615 316 starosta obce 

2. Žáček René 1.místopředseda 603 810 312 starosta SDH 

3. Šrámek Miloslav 2.místopředseda 607 568 958 Vision Rudoltice 

4. Kobzová Jolana člen 602 129 935 místostarosta obce 

5. Suchý Jaroslav člen 607 568 984 člen rady obce 

6. Řehoř Pavel člen 776 191 128 člen rady obce 

7. Samek Pavel člen 725 694 690 člen zastupitelstva 

8. Málek Jaroslav člen 737 663 539 člen družstva SDH 

9. Faltus Serge  člen 777 752 704 TJ Sokol Rudoltice 

10. Božák František člen 774 373 289 Vision Rudoltice 

11. Žáček Daniel člen  602 666 742 Člen zastupitelstva 

 

USNESENÍ č. 15/2014/11/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje dle § 167 odst.9 písm.b) zák.561/2004 Sb. odvolání členů 

školské rady jmenovaných za zřizovatele ZŠ a MŠ Rudoltice dne 15.4.2014, jedná se o: 

p.Bártlová, p.Blasche, p.Stránská 

 

USNESENÍ č. 16/2014/11/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje dle § 167 zák.561/2004 Sb.jmenování nových členů do Školské 

rady při ZŠ a MŠ Rudoltice na funkční období od 16.2.2014 do 15.2.2017 za zřizovatele 

následující tři nové členy: Macháčková Marcela, Kobzová Jolana, Urbanová Romana 

  

USNESENÍ č. 17/2014/11/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje předsedu komise pro životní prostředí Richarda Kohouta a další 

dva členy Jaroslava Suchého a Pavla Řehoře. 

 

USNESENÍ č. 18/2014/11/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje předsedu sociální komise Zdeňku Čírtkovou,  další členy 

Zdeňku Brejšovou, Marcelu Macháčkovou, Eriku Kohoutovou. 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=254%2F2001&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=254%2F2001&number2=&name=&text=


USNESENÍ č. 19/2014/11/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje, aby veřejné pouliční osvětlení svítilo v celé obci po celou noc 

z důvodu zvýšení bezpečnosti v obci. 

 

USNESENÍ č. 20/2014/11/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 606/12, 609/6, 616/6 a 616/9 a pověřuje starostu 

obce k podpisu této smlouvy. 

 

USNESENÍ č. 21/2014/11/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 620/2, dodatku č. 2 k NS č. 612/4, 

dodatku č. 3 k NS č. 265/5 a 611/6, dodatku č. 4 k NS č. 610/5, dodatku č. 5 k NS č. 601/10 a 

pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Kolomý, v.r., starosta 

 

 

Jolana Kobzová, v.r., místostarostka  

 

 

 

 

 


