
    Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/5/25 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a 3451/7  

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové přibližné výměře 350 m2 za účelem využití zahrady 

k rodinnému domu a pověřuje obecní úřad k jeho zveřejnění na úřední desce a k vypracování 

geometrického plánu. 

 

USNESENÍ č. RO/3B/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a 

firmou paní Krasava Šerkopová, Rudoltice č.p. 608, PSČ 561 25, IČO 44499256, jako 

obdarovaným ve výši  6 000,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a RK 

Mouřenín, spol. s r.o., se sídlem nám. Míru 50, 568 02 Svitavy, jako dárcem, jejímž předmětem je 

finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2015 ve výši 3.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření 

schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Pavlem 

Elnerem, se sídlem Mistrovice 201, 561 64 Jablonné nad Orlicí, jako dárcem, jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2015 ve výši 2.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření 

schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a KTV, 

s.r.o., se sídlem Vodní 282, 563 01 Lanškroun, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na 

zajištění Rudoltické pouti 2015 ve výši 1.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a 

Antošovský Vlastimil, ADOS Sekerka - Antošovský, se sídlem Rozstání 7, 571 01 Moravská 

Třebová, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2015 ve 

výši 2.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a EKOLA 

České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy čp. 172, 561 14, jako dárcem, jejímž předmětem 

je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2015 ve 

výši 15.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Ing. 

Josef Kořínek, Dvořákova 167, 563 01 Lanškroun, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar 

na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2015 ve výši 5.000,- Kč, a 

rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, jako 



objednatelem, jejímž předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání 

Rudoltické pouti 2015 za úplatu ve výši 3.000,-Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a Zámecký 

vrch, zemědělská společnost s.r.o., Rudoltice 16, 562 25 Rudoltice, jako objednatelem, jejímž 

předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2015 za 

úplatu ve výši 7.000,- Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a Žáčkovi 

s.r.o, Rudoltice 65, 561 25 Rudoltice, jako objednatelem, jejímž předmětem je provedení reklamy 

objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2015 za úplatu ve výši 1.000,-Kč bez DPH, a 

rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a Janem 

Frankem, F+J elektro Frank, Dobrovského 502, 56301 Lanškroun, jako objednatelem, jejímž 

předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2015 za 

úplatu ve výši 1.000,-Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a 

KONZUMEM, obchodní družstvo, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, jako objednatelem, 

jejímž předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2015 za 

úplatu ve výši 2.000,-Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Danou 

Beranovou – Realitní a dražební společnost Mozaika, Žichlínek čp. 84, 563 01 Lanškroun, jako 

dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci 

Rudoltice v roce 2015 ve výši 3.000,- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje celkový počet 7 zaměstnanců obecního úřadu Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice souhlasí s uzavřením dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu č. UOA-VF-24/2015 mezi Obcí Rudoltice a Úřadem práce České 

republiky. 

                        

USNESENÍ č. RO/7/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice souhlasí s provedením stavební úpravy v bytě č. XX, bytový dům č.p.XXX, 

které spočívají v odstranění příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem, náklady spojené s úpravou 

bude hradit současný nájemce p. L. N. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice projednala výdaje spojené s vydáváním Rudoltického zpravodaje a 

schvaluje maximální rozsah příspěvků do Rudoltického zpravodaje 2 strany A4, možnost vyššího 

počtu stran je možný jen po schválení radou obce nebo redakce Rudoltického zpravodaje. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/5/25 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou Time4Fun s.r.o. 

zastoupenou Bc. R. T. jednatelkou společnosti,  Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČO 02855844 o 

spolupráci na zajištění programu Rudoltické pouti.  

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2015/OV mezi Obcí Rudoltice a P. B., 561 

25 Rudoltice čp. XX, narozené XXXX o odvádění odpadních vod kanalizací. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě od dílo uzavřené mezi Obcí 

Rudoltice a Mg.A. Mikulášem Medlíkem, Lubná 220, PSČ 569 63, IČO 88237591o vyhotovení 

architektonické studie krytého bazénu na ploše mezi MŠ a ZŠ Rudoltice a schválené usnesením č. 
RO/5/2015/3/16.  

 

USNESENÍ č. RO/12/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice projednala dlužné pohledávky pana M. J. vůči obci Rudoltice, které byly 

uhrazeny a souhlasí se zrušením exekučního řízení vedeného vůči M. J., který měl pronajatý byt 

č. XX v bytovém domě č.p. XXX do března roku 2010.  

 

USNESENÍ č. RO/13/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze dne 

11.5.2015, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu žadatelům dle 

seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně 

žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů 

k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 605/9, 612/13, 613/10 a 615/2 a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/15/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice vzala na vědomí žádost pana J. P., bytem Koruna XX, o přidělení bytu č. X 

v domě čp. XXX a rozhodla ji vyhovět. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/3 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Rada 

obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze strany nájemce 

složena kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

USNESENÍ č. RO/16/2015/5/25 

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

komunálního odpadu s paní L. H., trvale bytem Rudoltice XXX. 

 

USNESENÍ č. RO/17A/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice rozhodla na základě výběrového řízení konaného dne 18.5.2015 oprava 

komunikací vybrat vítěze firmu Roadmedic s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 

28586484. 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Etapa I. - oprava komunikací – oprava 

a zhotovení penetračního povrchu mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a Roadmedic s.r.o. Pod 

Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484 jako zhotovitelem. 
 

USNESENÍ č. RO/17B/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice rozhodla na základě výběrového řízení konaného dne 18.5.2015 oprava 

komunikací vybrat vítěze firmu Roadmedic s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 

28586484. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Etapa II. - oprava komunikací – 

zhotovení podkladní vrstvy mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a Roadmedic s.r.o. Pod 

Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484 jako zhotovitelem. 
 

USNESENÍ č. RO/17C/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice rozhodla na základě výběrového řízení konaného dne 18.5.2015 oprava 

komunikací vybrat vítěze firmu Roadmedic s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 

28586484. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Etapa III. - oprava komunikací – 

zhotovení podkladních vrstev, oprava penetrace mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a 

Roadmedic s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484 jako zhotovitelem. 

 

USNESENÍ č. RO/18/2015/5/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Základní školu a 

mateřskou školu Rudoltice na financování atletických přeborů, které pořádá v červnu 2015. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek  4.6.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 


