
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/01/21 

 
 

USNESENÍ č. RO/1/2016/01/21 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 15.000,- Kč pro rok 2016, 

která bude vyplacena p. J. Ř., bytem Rudoltice č.p. XXXX, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 uzavřené mezi TJ 

Sokol Rudoltice a obcí na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 95.000,- Kč z rozpočtových 

prostředků obce Rudoltice na správu a údržbu budovy kabin, údržbu trávníku na hřišti, pomůcky pro 

mládež a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou 

byl založen a poskytnutí investiční dotace ve výši 55.000,- Kč na zakoupení traktůrku na sekání 

trávy, obě částky jsou součástí rozpočtu obce pro rok 2016 schváleného usnesením č. 

ZO/3/23/11/2015 a doporučuje zastupitelstvu obce návrh smlouvy schválit, návrh smlouvy je 

nedílnou součástí toho usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2016 uzavřené mezi 

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Vodní sporty Pionýr, se sídlem Rudoltice č.p. 65, IČO 68244711 a 

obcí na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 ve výši 27.500,- Kč z rozpočtových 

prostředků obce Rudoltice na pořádání akcí pro děti a na úhradu dalších neinvestičních nákladů 

spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, částka je součástí rozpočtu obce pro 

rok 2016 schváleného usnesením č. ZO/3/23/11/2015, návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2016 uzavřené mezi 

Mysliveckým sdružením Rudoltic, se sídlem 561 25 Rudoltice, IČO 47499079 a obcí na poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace ve výši 49.000,- Kč z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na opravu 

hráze „Mysliveckého rybníčku“, který se nachází na p.p.č. 4573 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

částka je součástí rozpočtu obce pro rok 2016 schváleného usnesením č. ZO/3/23/11/2015, návrh 

smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2016 uzavřené mezi SH 

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem Rudoltice č.p. 95, IČO 61238333 a obcí na 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 ve výši 35.000,- Kč z rozpočtových prostředků 

obce Rudoltice na finanční zabezpečení kroužku mladých hasičů a na úhradu dalších neinvestičních 



nákladů spojených s hlavní činností příjemce, částka je součástí rozpočtu obce pro rok 2016 

schváleného usnesením č. ZO/3/23/11/2015, návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/7/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyplacení finanční částky 100.000,- Kč obchodnímu družstvu 

Konzum se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČO 32212 a to na základě uzavřené 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny 

č. 10-25 Rudoltice ze dne 14.11.2006, finanční částka  je součástí rozpočtu obce pro rok 2016 

schváleného usnesením č. ZO/3/23/11/2015.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a 

Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13.12.2007, částka na nákup knih v roce 2016 pro Obecní 

knihovnu v Rudolticích činí 8,- Kč na jednoho obyvatele obce, dodatek k dohodě je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rudoltice a Povodím Moravy, s.p., se 

sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 70890013 jejíž předmětem je skácení jednoho poškozeného 

stromu, odstranění křovin a náletů (olše, jasan, lípa, líska a bez černý) z průtočného profilu vodního 

toku Lukávka v k.ú. Rudoltice, vykáceny budou do jedné poloviny až dvou třetin výšky břehů ode dna 

vodního toku a likvidace pokáceného a odstraněného dříví a křovin, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/10A/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 

1/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a p. Z. K., bytem XXXX, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10B/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 

2/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a p. M. B., bytem XXXX, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/11/2016/01/21 

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

pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.4070 a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění 

záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/12/2016/01/21 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č. 1017-196/2011, kterým byla rozdělena p.p.č. 

3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části p.p. 3451/2, 3451/13 a 3451/14, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 



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

pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3451/2 (nově dle GP p.p.č. 3451/13) a 

pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/13/2016/01/21 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č.1151-11/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.4218/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části p.p. 4218/1 a 4218/21a p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na 

části 4290/1 a 4290/2, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 4218/1 (nově dle GP p.p.č. 4218/21) a 

části p.p.č. 4290 (nově dle GP p.p.č. 4290/2) a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední 

desce. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje koupi nové chladící skříně se 2 prosklenými dveřmi za cenu 13.592,- Kč bez 

DPH jako náhradu za rozbitou ledničku vyřazenou z majetku obce, umístěna bude opět ve výčepu přísálí 

kulturního domu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup skleněných půllitrů a skleniček pro podávání piva, vína a ostatního 

alkoholu u příležitosti konání společenských akcí pořádaných obcí, TJ Sokol a SDH ve výčepu přísálí 

kulturního domu. 
 

USNESENÍ č. RO/15/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2016 ze dne 21.1.2016, které se týká  

nákupu nábytku v kulturním domě – židle, stoly, sklo, dále změny Územního plánu a dotace Farnosti 

Rudoltice, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/17A/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 619/10, dodatku č. 4 k NS č. 263/7 a 

dodatku č. 10 k NS č. 619/7 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/17B/2016/01/21 

 

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/17C/2016/01/21 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb spojených 

s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 1.1.2015 – 31.12.2015, zpracované 

správcem bytového fondu RK Mouřenín.      

 

USNESENÍ č. RO/18/2016/01/21 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě ze dne 24.3.2015 uzavřenou mezi  

společností DIMATEX CS s.r.o. se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 43224245 a obcí ve 

věci navýšení počtu kontejnerů o 1 kus určeného pro sběr nepotřebného textilu a párové obuvi a 

umístěného u silnice I. třídy (u obchodu Yamaha), dodatek smlouvy je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 4.2. 2016 od 19:00 hodin.  

 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                 místostarostka                

 

                

 


