
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/09/08 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/09/08 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/09/08 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení stavby mezi obcí a Správou a 

údržbou silnic Pardubického kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Doubravice 98, 533 53 

Pardubice, IČO 00085031, jejíž předmětem je zvláštní užívání silničního pozemku pro umístění 

inženýrských sítí, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého vystoupení mezi obcí a 

panem Ondřejem Sládkem bytem Nerudova 973, 735 81 Bohumín, IČO 76473759, za celkovou cenu 

14.500 Kč,  jejíž předmětem je umělecké kouzelnické vystoupení a interaktivní mikromagie mezi hosty, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Podlicenční smlouvy mezi obcí a společností Malované mapy 

s.r.o. se sídlem Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČO 24804584 jejíž předmětem je udělení oprávnění – 

podlicence k užití fotografií Obce Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí a společností Ekola České 

Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č. p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862 jejíž předmětem je 

pronájem velkoobjemového kontejneru AVIA 14 m3 uzavřený, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s 

odstraňováním odpadu mezi obcí a společností Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 

č. p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862 jehož předmětem je specifikace velkoobjemového kontejneru a 

cena za přepravu a odstraňování odpadu, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke Nájemní smlouvě ze dne 29.6.2006 mezi obcí 

a společností Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č. p. 172, PSČ 561 14, IČO 

49813862 jehož předmětem je seznam pronajatých odpadních nádob, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a společností Pikma s.r.o. se sídlem 

Joukalova 1141/11, 635 00 Brno - Bystrc, IČO 26888181, za celkovou cenu 114.250,- Kč bez DPH, 

jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro „Víceúčelové hřiště – Rudoltice 1. sídliště“, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 



USNESENÍ č. RO/7/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 99 N 12/50 mezi obcí a 

Státním pozemkovým úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, 

kterým se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 109 N 10/50 mezi obcí a 

Státním pozemkovým úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, 

kterým se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje platový výměr pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Rudoltice Mgr. Pavla Dvořáčka, který nabývá účinnosti dnem 1.9.2016. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 ze dne 8.9.2016 jehož předmětem je 

rekonstrukce komunikací a kultura, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovými nabídkami firem na dodávku pece pro vypalování 

keramiky, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a rozhodla vybrat komorovou pec od firmy 

Glazur servis se sídlem Ha Horce 278, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČO44087292, typ pece CL 

280-5 včetně zakládacího setu, regulátoru a malého válcovacího stolu za celkovou cenu 181.125,- Kč, 

která bude sloužit pro účely Základní školy a mateřské školy Rudoltice a dále pro veřejnost obce 

formou návštěvy keramického kurzu. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup 3 světel a 2 reflektorů pro osvětlení jeviště, 4 ks kovových regálů 

pro vybavení keramické dílny dle cenových nabídek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na vybudování 

„Volnočasového centra v hospodářském stavení č.p. 5 v Rudolticích“, které je ve vlastnictví obce, panu Martinu 

Hlaváčkovi se sídlem Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČO 76266435 dle předložené cenové nabídky 

v celkové výši 98 200,- Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace pro vynucenou překládku 

telekomunikačního kabelu mezi mateřskou a základní školou společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov,  IČO 04084063 dle předložené cenové nabídky v celkové 

výši 16.740,- Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.           

 

USNESENÍ č. RO/14/2016/09/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 603/2 a 626/4 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

 



 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 22.9.2016 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                     místostarostka                                                                                      

               

 

 

 

 

 


