
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/07/14 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje mimořádný členský příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko 

ve výši 5.472,- Kč, který bude použit na pořízení defibrilátoru pro HZS Lanškroun. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č.17 ke smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním 

odpadu mezi obcí a společností Ekola Libchravy s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, PSČ 561 14, 

IČO 49813862, jehož předmětem je rozšíření počtu kontejnerů na některých stanovištích a vybudování 

nového stanoviště pro sběrné nádoby, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy číslo Z_S14_12_8120052476 o smlouvě budoucí o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí a společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, 

jejíž předmětem je uzavření do 30 dnů od písemné výzvy provozovatele konečnou smlouvu o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 

16_SOBS01_4121202415 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2012991/VB/1 Rudoltice 291, p. Frajman – změna příkonu mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupená společností 

K energo, s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČO 27494683, jejíž předmětem je zřízení a 

vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2013969/VB/1 Rudoltice 1461_1, pí. Černohorská – nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupená 

společností K energo, s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČO 27494683, jejíž 

předmětem je zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a 

provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 



USNESENÍ č. RO/7/2016/07/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen a 

Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí a Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 

532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, jejíž předmětem je strpění umístění, zřízení a 

provozování stavby pod označením „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace“ na 

p. p. č. 3090/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/8/2016/07/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 14.7.2016 jehož předmětem jsou 

digitalizace kronik, oprava rozhlasu, kontejnery na bioodpad a kultura, a které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2016/07/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 k NS č. 601/2, 601/3, 601/5, 601/11, 601/13, 

602/4, 602/7, 602/10, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/12, 604/1, 604/2, 604/3, 604/6, 604/7, 604/12, 

605/3, 605/4, 605/5, 605/7, 605/8, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/8, 606/13, 607/3, 607/5, 607/8, 

607/9, 607/11, 607/13, 608/2, 608/5, 610/9 a 628/3, dodatku č. 5 k NS č. 602/2, 608/9 a 608/11, 

dodatku č. 8 k NS č. 601/7, 602/6 a 609/7, dodatku č. 9 k NS č. 604/4, 605/6 a 607/2 a dodatku č. 23 

k NS č. 614/11. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/13 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/7 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Rada 

obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze strany nájemce složena 

kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 1 v bytovém domě čp. 621 ze dne 

29.6.2016. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 28.7.2016 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                     místostarostka                                                                                      

               

 

 

 

 

 


