
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/11/19 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/11/19 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/11/19 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti M. Š. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve výši XXXX Kč. 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti A. S. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve výši XXXX Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/11/19 

Rada obce Rudoltice projednala výkazy výměrů pro konečnou fakturaci díla „Etapa I. – oprava 

komunikací – oprava a zhotovení penetračního povrchu“, „Etapa II. – oprava komunikace – 

zhotovení podkladní vrstvy“, „Etapa III. – oprava komunikací – zhotovení podkladních vrstev, 

oprava penetrace“, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž předmětem jsou 

závěrečná čištění komunikací, a rozhodla jejich uzavření schválit. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2015/11/19 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o odkoupení stavební parcely č. 404/2 v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna o výměře 10 m2, na které se nachází garáž pana M. Š. a J. Š. bytem XXXX, a to na 

základě „Výzvy k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí“ zaslané z Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, číslo jednací ZDŘ-2014/2015-611 ze dne 23.10.2015 a rozhodla záměr 

prodeje schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje Obecní úřad o zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 404/2 na úřední 

desce. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/11/19 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-2014105/VB/2 

s názvem Rudoltice 4138/6, p. Kyselo, nové OM mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, a obcí, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, jejíž předmětem je Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a vlastní budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, a 

rozhodla její uzavření schválit. 
 

 



USNESENÍ č. RO/6/2015/11/19 

 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 k NS č. 617/10 a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 3.12.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    místostarostka                starosta  

 

 

 


