
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/10/12 

 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/10/12 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh nového Ceníku prodeje a pronájmu pozemků ve 

vlastnictví obce Rudoltice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, předkládá jej ke schválení 

Zastupitelstvu obce Rudoltice na jeho nejbližším zasedání a pověřuje Obecní úřad Rudoltice k  

jeho zveřejnění na úřední desce. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice souhlasí s montáží nadstandardního kombinovaného sporáku z důvodu 

havarijního stavu stávajícího v bytě 263/1 za podmínky, že zvýšené náklady na jeho pořízení 

uhradí nájemník a v případě ukončení nájemní smlouvy zůstane sporák součástí bytu bez 

finančního vyrovnání.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice a panem Danielem 

Slavíkem, bytem Lubník 714, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 88363813, jejíž předmětem je 

vytvoření návrhů a projektových dokumentací pro stavební úpravy, dostavbu a nástavbu objektu 

Základní školy Rudoltice čp. 200, p. č. st. 4, 436/1, k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 743500, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice a panem Danielem 

Slavíkem, bytem Lubník 714, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 88363813, jejíž předmětem je 

vytvoření návrhů a projektových dokumentací pro stavební úpravy, dostavbu a nástavbu objektu 

Mateřské školy Rudoltice, p. č. st. 140/1, 438/1, k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 743500, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2015 ze dne 12.10.2015, které se týká 

cyklostezky – doplatek Lanškrounsku, hřiště na Zámečku a bazénu. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV- 12-2013969/VB1, Rudoltice 1461/1, pí Černohorská – nové 

OM mezi Obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, zastoupená Michalem Markem na základě  plné moci ze dne 

1. 10. 2010 evid. č. 0279/2010, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 



 

USNESENÍ č. RO/8/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

č. VP_2015_131827v souvislosti s koncertem skupiny Hašlerka dne 3.10.2015, mezi obcí 

Rudoltice a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 

20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9A/2015/10/12 

 

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

30.9.2015, 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/9B/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 611/10 a pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9C/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 609/10 a 611/10 a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9D/2015/10/12 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 4 v BD čp. 619 ze dne 5.10.2015. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 26.10.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

  

 


