
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/02/18 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/02/18 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č. K2016-005 mezi firmou Spolek Trend vozíčkářů 

Olomouc se sídlem Lužická 7, 779 00 Olomouc, IČO 61984680, zastoupená Alenou Ivanovu, 

výkonnou ředitelkou a obcí, jejíž předmětem je převod 2 kusů kronik z let 1949 až 2010 do digitální 

podoby, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/1 mezi 

společností Ing. Arch. Petr Kulda – TIPOS se sídlem Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 

18837930 a obcí, jehož předmětem je navýšení ceny o 3800,- Kč za zpracování lokality P6 pro 

Územní plán obce Rudoltice z důvodu zvýšené pracnosti, a který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi společností Školky Třebářov s.r.o., se 

sídlem Třebářov čp. 174, PSČ 569 33, IČO 48528421 a obcí, jejíž předmětem je výsadba zeleně 

podél cyklostezky Rudoltice – Lanškroun, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí mezi společností 

František Lagron ml., se sídlem Sopřeč čp. 45, PSČ 533 16, IČO 69855749 a obcí, jejíž předmětem 

jez zajištění zábavných atrakcí během Rudoltické pouti konané v červnu 2016, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 ze dne 18.2.2016, které se týká změny 

územního plánu – vícepráce, digitalizace kroniky, publikace o obci, a které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7A/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 606/2, 606/12, 613/7 a 623/11, 

dodatku č. 2 k NS č. 618/10, dodatku č. 3 k NS č. 612/8, 619/10, 620/9, 623/1, 624/10, 625/4, 626/3 

a 626/4, dodatku č. 4 k NS č. 623/3, dodatku č. 5 k NS č. 615/3 a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7B/2016/02/18 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 607/4, 611/7, 614/7, 617/7 a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7C/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 603/9 k datu 29.2.2016 

a dohody o skončení nájmu bytu č. 612/12 k datu 29.2.2016 a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7D/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o výměnu bytu žadatelky P. H., bytem XXXX a rozhodla 

žádosti vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2016/02/18 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č.1150-9/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.3093/8 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části  3093/8c o rozloze 21 m2 a  3093/8d o rozloze 18 m2 a p.p.č. 3446/7 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části 3446/7a o rozloze 30 m2 a 3446/7b o rozloze 17 m2, 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. 3093/8 (nově dle GP p.p.č. 3093/8c a  

3093/8d) a části p.p.č. 3446/7 (nově dle GP p.p.č. 3446/7a a 3446/7b), přičemž nově dle GP spojením částí 

p.p.č. 3446/7a  a p.p.č.3093/8c vznikne p.p.č. 3446/25 o celkové výměře 51m2 a spojením částí p.p.č. 3093/8d 

a 3446/7b vznikne st.p.č. 830 o celkové výměře 35 m2, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje 

na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna (lokalita Zámeček) dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemkových parcel ve 

vlastnictví obce, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (lokalita Zámeček) dle přílohy, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2016/02/18 

 

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

3/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a panem J. P., bytem XXXX, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2016/02/18 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 10.000,- Kč, která bude 

vyplacena paní Krasavě Šerkopové, IČO 44499256, bytem Rudoltice č.p. 608, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/12/2016/02/18 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku smlouvy ke smlouvě o poskytování právních 

služeb mezi Mgr. Janem Urbanem, advokátem se sídlem Pivovarské nám. 557, 563 01 Lanškroun, 

IČO 71467092 a obcí, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 3.3. 2016 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                 místostarostka                

 

                

 


