
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/04/14 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/04/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi společností PIKMA, s.r.o. se sídlem 

Joukalova 1141/11, 635 00 Brno - Bystrc, IČ 26888181 a obcí, jejíž předmětem je vypracování studie 

víceúčelového hřiště Rudoltice na 1. sídlišti v obci, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o služebnosti inženýrské sítě mezi panem Z. J., bytem 

XXX a obcí, jejíž předmětem je vedení splaškové kanalizace umístěné na Služebném pozemku p.p.č. 

4218/18, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 5.000,- Kč pro rok 2016 mezi 

Centrem sociální péče Města Ústín nad Orlicí se sídlem Na pláni 1343, 562 01 Ústí nad Orlicí a obcí, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 53048696-11 mezi Českou pojišťovnou 

a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Prha 1, IČO 45272956 a obcí, jejíž předmětem je aktualizace 

pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na zajištění programu na pouti 2016 

mezi společností Time4Fun s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČO 02855844 a obcí, jejíž 

předmětem je spolupráce k zajištění zábavného programu na pouti 2016, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí Základní školy a mateřské školy Rudoltice o schválení 

darovacích smluv mezi Základní školou a podnikatelskými subjekty Mikula Tomáš, Zámečnické práce 

ve výši 500,- Kč, Daniel Žáček ve výši 1000,- Kč, Radka Tejklová ve výši 300,- Kč, J&J KOVO ve výši 

1000,- Kč, Blanka Prokopová Správa a údržba nemovitostí ve výši 1000,- Kč, Lucie Vymetálková 

Kadeřnictví Lucie ve výši 300,- Kč, Suchý Jaroslav Revize el. zařízení a hromosvodů, montáž a zařízení 

el. zařízení ve výši 500,- Kč, Jiří Křivohlávek Klempířství - pokrývačství ve výši 1000,- Kč, Pavel Málek 

ve výši 500,- Kč, Tauer elektro a.s. ve výši 880,- Kč, Kříž Josef ve výši 285 Kč, Angelos Bc. Jana 

Kuťáková ve výši 500,- Kč, Hračky – papír – sport Ing. Miroslav Kodytek ve výši 400 ,- Kč, Barnom 

s.r.o. Khihkupectví Hvězda ve výši 118,- Kč, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a rozhodla 

uzavření smluv schválit. 

 



 

USNESENÍ č. RO/8/2016/04/14 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č. 1159-95/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.489/4 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna na části  489/4 o rozloze 388 m2 a  489/6 o rozloze 207 m2, p.p.č. 3446/12 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna na části 3446/12 o rozloze 465 m2, 3446/26 o rozloze 149 m2  a 3446/27 o rozloze 145 

m2 a p.p.č. 3446/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části 3446/17 o rozloze 127 m2 a 3446/28 o rozloze 213 

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. 489/4 (nově dle GP p.p.č. 489/4 a 489/6.), 

části p.p.č 3446/12 (nově dle GP p.p.č. 3446/26 a 3446/27) a části p.p.č. 3446/17 (nově dle GP p.p.č. 3446/28), 

a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a 

inventarizace k 31. 12. 2015 roční účetní závěrku za rok 2015 a výsledek hospodaření organizace 

Vision Rudoltice s.r.o. ve výši 161.086,46 Kč zisk.  

 

USNESENÍ č. RO/10/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 

účetní závěrky) a inventarizace k 31. 12. 2015 roční účetní závěrku za rok 2015 a výsledek hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši 0,- Kč. Vzhledem k tomu, že 

výsledek hospodaření je 0,- Kč nebylo jednáno o jeho rozdělení do fondů. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice projednala Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2015, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a navrhuje Zastupitelstvu obce Rudoltice jeho schválení. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Ceník pronájmu tělocvičny platný od 1.5.2016, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a pověřuje jednatele společnosti Vision Rudoltice s.r.o. a starostu obce k jeho 

podpisu.  

Rada obce Rudoltice schvaluje úhradu rozdílu ceny za pronájem tělocvičny bez sprch pro občany a 

organizace obce Rudoltice ve výši 100,- Kč společnosti Vision Rudoltice s.r.o. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2016/04/14 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 ze dne 14.4.2016, které se týká dotace 

z Úřadu práce, opony a rumpálu na jeviště sálu místního kulturního domu, a které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2016/04/14 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí oznámení výsledků zjištěných při inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí v Základní škole a mateřské škole Rudoltice ve dnech 3.-5., 8. a 9. února 2016. 

 

USNESENÍ č. RO/15/2016/04/14 

 



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

4/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a paní Kateřinou Jiráskovou, bytem Rudoltice 777, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/16/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu č. UOA-VF-28/2016 mezi Úřadem práce České republiky zastoupeným Ing. 

Vladimírou Lesenskou, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 72496991 a obcí, jejíž 

předmětem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1. 4. 2016 do 

31. 7. 2016, jedno pracovní místo, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/17/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě Pojištění majetku a odpovědnosti 

občanů č. 232308915 mezi Allianz pojišťovnou a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Prha 8, IČO 

47115971 a obcí, jejíž předmětem roční pojistné budovy č. p. 5, 561 25 Rudoltice, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/18A/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ze dne 7.4.2016, 

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 ke jejich žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy 

v okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech. 

 

USNESENÍ č. RO/18B/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 620/12 a 617/3 a pověřuje starostu obce k jejímu 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/18C/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 612/10 a 623/2 k datu 

30.4.2016 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/18D/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 601/12, 611/10, 619/12, 622/12, 624/2, 

dodatku č. 2 k NS č. 609/9, 609/10, 611/11, 611/13, 615/11, 622/1, dodatku č. 3 k NS č. 604/11, 606/1, 

616/1, 616/4, 628/3, dodatku č. 4 k NS č. 603/10, 605/2, 610/9, 627/3, 628/2, dodatku č. 5 k NS č. 

617/10, 624/1, dodatek č. 8 k NS č. 622/2, dodatek č. 13 k NS č. 608/6 a dodatek č. 20 k NS č. 624/8 a 

pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/18E/2016/04/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k bytu č. 4 v domě čp. 619, jehož předmětem se 

sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 15.4.2016 a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/18F/2016/04/14 



 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 613 ze dne 30.3.2016. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 28.4. 2016 od 19:00 hodin  

 

 
 

 

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

    starosta                                                                 místostarostka  


