
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/05/26 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/05/26 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 

 

USNESENÍ č. RO/2/2016/05/26 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a 

společností ACTIVITY Lanškroun o. s. se sídlem Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, IČO 22823662 

jako obdarovaným, ve výši 5.000,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/05/26 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Svazem 

tělesně postižených v České republice z. s. Místní organizace Lanškroun se sídlem Hradební ul., 563 01 

Lanškroun, IČO 75013851 jako obdarovaným, ve výši 3.500,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/05/26 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby a zřízení věcného břemena mezi 

panem B. J. trvale bytem XXXX a obcí, která se týká výstavby chodníku a splaškové kanalizace včetně 

přípojek podél komunikace III/31513 a jejíž předmětem je výstavba chodníku v rozsahu 2 m2 na p.p.č. 

XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby a zřízení věcného břemena mezi 

panem M. J. trvale bytem XXXX a obcí, která se týká výstavby chodníku a splaškové kanalizace včetně 

přípojek podél komunikace III/31513 a jejíž předmětem je výstavba chodníku v rozsahu 3 m2 na p.p.č. 

XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/05/26 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o pojištění majetku č. 42717162-16 mezi Českou 

pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Prha 1, IČ 45272956 a obcí, která se týká pojištění 

nemovitostí ve vlastnictví obce a jejího majetku nyní rozšířena o škody způsobené vandalismem, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/05/26 

 

Rada obce Rudoltice rozhodla na základě výběrového řízení konaného dne 25.5.2016 ve věci oprava 

místních komunikací a vytvoření nových povrchů komunikací v obci Rudoltice vybrat firmu Roadmedic 

s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484, zápis výběrového řízení je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/05/26 

 

Rada obce Rudoltice rozhodla v poptávkovém řízení ve věci zhotovení tří kusů nových roletových dveří 

v přísálí kulturního domu v obci Rudoltice vybrat firmu Miroslav Bureš se sídlem M. Alše 329, 563 01 

Lanškroun, IČO 44403275, cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto usnesení. 



USNESENÍ č. RO/8/2016/05/26 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a společností 

Roadmedic s.r.o. se sídlem Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484,  jako objednatelem, 

jejímž předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2016 za 

úplatu ve výši 22.000,-Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2016/05/26 

 

Rada obce Rudoltice projednala nabídku společnosti Malované Mapy s.r.o. se sídlem Vodní 1972, 760 

01 Zlín 1, IČO 24804584 jejíž předmětem je zhotovení leteckých snímků obce Rudoltice, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a schvaluje jejich provedení v navrhovaném rozsahu standardní 

focení obce, kostela, fary, sídliště a věže Zámečku. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2016/05/26 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/13 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí pořizovací cenu kotle zn. BAXI, který je měněn za kotle zn. MORA 

v BD čp. 262. Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled zájemců o výměnu kotle a rozhodla výměnu 

realizovat nejpozději do 31. 5. 2016. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 262/9 a 262/12, jejichž předmětem je 

výměna plynového kotle s ohřevem TUV zn. MORA za nový zn. BAXI a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 v bytovém domě čp. 616 ze dne 23. 5. 

2016. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 9.6.2016 od 19:00 hodin  

 

 

 

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

                            starosta                                                                    místostarostka                                                               

 

 

 


