
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/08/11 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/08/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/08/11 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č.1170-209/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.3085/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části p.p.č. 3085/1 o rozloze 2066 m2 a  p.p.č. 3085/6 o rozloze 634 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. 3085/1 (nově dle GP p.p.č. 3085/6) v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, o celkové výměře 634 m2, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na 

úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2016/08/11 
 

Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky pro vypracování projektové dokumentace víceúčelového hřiště 

Rudoltice 1. sídliště a vybrala společnost PIKMA s.r.o. se sídlem Joukalova 1141/11, 635 00 Brno – Bystrc, IČO 

26888181 za celkovou cenu 138.243,- Kč vč. DPH.   

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/08/11 

 

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

5/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a panem M. K., bytem XXXX, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2016/08/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup párty stanu 6x12 m premium  v celkové výši 28.400,- Kč vč. DPH pro 

Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice, IČO 61238333.  
 

USNESENÍ č. RO/6/2016/08/11 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu týkajícího 

se intenzifikace ČOV Rudoltice a splaškové tlakové kanalizace, mezi obcí Rudoltice a Regionálním muzeem se 

sídlem Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00372331, za celkovou cenu 15.000,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/08/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 ze dne 11.8.2016  jehož předmětem je 

příspěvek pro DSO Lanškrounsko, výstavba komunikací, hasiči drobný majetek, stříkačka a služby, a 

které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 ze dne 11.8.2016  jehož předmětem je 

výstavba komunikací, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 



USNESENÍ č. RO/8/2016/08/11 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování finančních dotací poskytnutých obcí Rudoltice Římskokatolické 

farnosti Rudoltice, Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice a PS vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí se sídlem 

Rudoltice čp. 65, a která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2016/08/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 604/10, 604/12 a 609/10 a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 602/9, 607/4, 608/10, 610/6, 611/7, 613/1, 

614/7,617/7, dodatku č. 2 k NS č. 619/4, 619/12, 624/2, dodatku č. 3 k NS č. 606/9, 608/8, 623/8, 

dodatku č. 4 k NS č. 601/4, 616/6, dodatku č. 5 k NS č. 620/6, 623/3, 628/2, dodatku č. 6 k NS č. 

262/10, 608/3, 620/7, dodatku č. 8 k NS č. 276/1, dodatku č. 9 k NS č. 624/3, dodatku č. 10 k NS č. 

615/9 a 621/10 a dodatku č. 14 k NS č. 619/7 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 3 v bytovém domě čp. 613 ze dne 

8.8.2016. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 4 v bytovém domě čp. 626 

ke dni 31.8.2016 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 25.8.2016 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.                                                             

    starosta                                                                                                                                                           

               

 

 

 

 

 


