
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/6/25  
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č. 1134-140/2015 ze dne 25.5.2015, kterým byly 

rozděleny p.p.č. 4293/16 a p.p.č. 4293/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části p.p.č. 4293/16 díl a,  

p.p.č. 4293/17 díl b, p.p.č. 4293/17 díl c, p.p.č. 4293/16 díl d, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.4293/17 díl c a p.p.č. 4293/16 díl d, za 

účelem výstavby rodinného domu a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice – zisk ve výši 12.277,38 Kč. 

Rada obce Rudoltice schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2014 do rezervního fondu 

tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku (účet 413) ve výši 12.277,38 Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 99 N 12/50 uzavřenou 

mezi obcí a Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3,  IČO 01312774, kterým se mění výše ročního nájemného a který je přílohou tohoto 

usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2015/6/25 

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

12-2012536/VB/1 Rudoltice 4138_4, p.Verner-nové OM-knn mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která je přílohou tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 276/2, 276/4, 603/1, 603/2, 605/10, 607/10, 614/7, 

614/9, 619/10 a 621/4 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 603/1 a 603/2 a 

pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy č. 7000071053 o nájmu hrobového místa 

uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů mezí 

obcí a panem Ing. J. Č. bytem xxxxxxxxxxxxxx, PSČ xxx xx, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/6/25 



Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 ze dne 25.6.2015, které se týká 

vyplácení finančního daru nově narozeným dětem a které je přílohou tohoto usnesení, a 

rozpočtové opatření č. 7/2015 ze dne  25.6.2015., které se týká oprav místních komunikací a které 

je přílohou tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/6/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje schvaluje smlouvu číslo 5/2015/OV o odvádění odpadních vod 

kanalizací mezi Obcí Rudoltice a panem D.Š.  

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/6/25 

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

s.r.o. Ostrov 2, 561 22 Ostrov, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na pokrytí nákladů 

kulturních akcí pořádaných v Obci Rudoltice v roce 2015 ve výši 20 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.  

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě  čp. 613 ze dne 

22.6.2015, jež je přílohou tohoto usnesení.  

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 13.7.2015 od 19:00 hodin.  

 

         Mgr. Ivo Kolomý v.r. 

                  starosta  

 

 

 


