
     

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/5/11 
 

USNESENÍ č. RO/1/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a Dr. Rajblem s.r.o. se 

sídlem Tatenice č.p. 291, PSČ 561 31 o poskytování pracovně lékařských služeb zaměstnancům 

Obecního úřadu Rudoltice dle zákona č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a 

podmínkách jejich provádění. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rudoltice a městem Lanškroun, Nám. 

J. M. Marků 12, PSČ 563 0, IČO 00279102 veřejnoprávní smlouvu o provádění zápisů údajů do 

informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012991/VB2 Rudoltice 291, p. 

Frajman – změna příkonu mezi Obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, p.p.č. 3093/12 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012695/VB/636 název stavby: 

Rudoltice, pí.XX - nová OM mezi Obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-

12-2002505/VB/1Rudoltice, rek.nn, vývod z TS260-Vdnn mezi Obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7A/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 606/12, 616/6 a 616/9, dodatku č. 3 

k NS č. 608/10, 609/8, 611/4, 616/10, 617/8 a 621/12, dodatku č. 4 k NS č. 613/9, 616/5 a 620/7, 

dodatku č. 8 k NS č. 615/9 a dodatku č. 9 k NS č. 608/6. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 263/7  

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 13 k NS č. 610/6. 

 

USNESENÍ č. RO/7B/2015/5/11 
 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném a službách 

s nájmem souvisejících, a to s nájemcem V. J., trvale bytem Rudoltice XXX. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na místním poplatku za svoz 

komunálního odpadu s paní V. J., trvale bytem Rudoltice XXX. 

 

USNESENÍ č. RO/7C/2015/5/11 

 

Rada obce Rudoltice vzala na vědomí žádost o výměnu bytu žadatelky K. N., trvale bytem 

Rudoltice XXX a rozhodla žádosti vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně.  

 

USNESENÍ č. RO/7D/2015/5/11 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 263 ze dne 30.4.2015, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/5/11 

Rada obce Rudoltice odvolává v souladu s ust. § 166 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. 

§ 73 odstavec 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 

102 odstavce 2 písm. b) zákona č. 128/20000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Mgr. Renatu Pávkovou 

narozenou XXX bytem XXX, z funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Rudoltice č.p.200, PSČ 561 25, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 61234125.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/5/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 ze dne 11.5.2015, které se týká 

dotace z Úřadu práce. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/5/11 

 

Rada obce Rudoltice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy 

místních komunikací v obci Rudoltice v roce 2015 – etapa I-III“. 

Rada obce Rudoltice jmenuje pětičlennou komisi pro výběrové řízení pro rekonstrukci 

komunikací v obci Rudoltice ve složení: 

Jitka Sýkorová, Roman Vymetálek, Miloslav Šrámek, Pavel Řehoř, Michal Petráň. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/5/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o narovnání mezi obcí Rudoltice a společností Vision 

IČO 64254470 ze dne 11.5.2015. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 25.5.2015 od 19:00 hodin.  

 

Jolana Kobzová, v.r.         Mgr. Ivo Kolomý, v.r.  

 místostarostka                   starosta  

 

 


