
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/9/29 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/9/29 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

 

USNESENÍ č. RO/2/2015/9/29 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Rudoltice a Ing. Jiří 

Valentou, U Bažantnice 759, 561 51 Letohrad, IČO 72842547 jejíž předmětem je zpracování 

evidence místních komunikací, pasporty komunikací, mostů a lávek včetně dopravního značení 

dle zákona číslo 13/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/9/29 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obecním úřadem Rudoltice a 

Městskou knihovnou, Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 68212691 zastoupenou ředitelkou 

PhDr. Janou Kalouskovou, jejíž předmětem je výpůjčka 1 ks čtečky Honeywell inventární číslo 

2369/I, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4A/2015/9/29 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí pořizovací cenu kotle zn. BAXI, který je měněn za kotle zn. 

MORA v BD čp. 261-265. Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled zájemců o výměnu kotle 

a rozhodla výměnu realizovat nejpozději do 31.12.2015.  

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 261/2, 261/12  a 263/1 a dodatku č. 

2 k NS č. 262/5, jejichž předmětem je výměna plynového kotle s ohřevem TUV zn. MORA za nový 

BAXI a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/4B/2015/9/29 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 v BD čp. 622 ze dne 17.9.2015 

a výpověď z nájmu bytu č. 12 v BD čp. 619 ze dne 25.9.2015. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/9/29 

 

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

12-2013079-VB/2 Rudoltice, 4138/5, p. Řehoř-nové OM-kNN mezi Obcí Rudoltice a ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 

zastoupená na základě jí udělené plné moci ze dne 23.2.2015 evid. č. PM/II-053/201, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/9/29 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku na architektonické řešení, dokumentaci pro 

územní, stavební řízení a zadání stavby s rozpočtem pro dostavbu a nástavbu Základní školy 

Rudoltice a pověřuje obecní úřad k zaslání objednávky firmě Daniel Slavík se sídlem Lubník 714, 

561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 88363813.   

 



USNESENÍ č. RO/7/2015/9/29 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku na architektonické řešení, dokumentaci pro 

územní, stavební řízení a zadání stavby s rozpočtem pro dostavbu a nástavbu Mateřské školy 

Rudoltice a pověřuje obecní úřad k zaslání objednávky firmě Daniel Slavík se sídlem Lubník 714, 

561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 88363813.   

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 12.10.2015 od 19:00 hodin.  

 

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

 místostarostka                   starosta  

  

 


