
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/11/17 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/11/17 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/11/17 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku inženýrskogeologického, geotechnického a 

hydrogeologického průzkumu v celkové výši 24.757,33 Kč vč. DPH zaslanou společností 2G geolog 

s.r.o. se sídlem Čs. Armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27529517, která se týká plánované 

výstavby víceúčelového hřiště Rudoltice, 1. sídliště a pověřuje místostarostku odesláním objednávky. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2016/11/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o užívání pozemku mezi obcí 

a obchodním družstvem Konzum v Ústí nad Orlicí se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, 

IČO 00032212, jejíž předmětem je prodloužení nájmu stavební parcely č. 716 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna do 31.3.2027, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/11/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008702/VB/02 Rudoltice, 51/10, 

Štěrba – RD, nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastoupená za základě jí písemně udělené plné 

moci ze dne 15.4.2016 evid. č. PM/II – 152/2016 společností Energomontáže Votroubek s.r.o. se sídlem 

Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 28791274, jejíž předmětem je sjednání podmínek 

pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – 

zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/11/17 
 

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 p.p.č. 4218/13 o výměře 820 m2  v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna (lokalita Zámeček), a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední 

desce. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/11/17 

 
Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební p. č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 

pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/11/17 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí písemnou žádost a daňový doklad ze dne 2.6.2014, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení a schvaluje proplacení finanční částky ve výši 6.954,- Kč za nákup 

kontejneru určeného pro sběr komunálního odpadu u bytového domu č. p. XXX paní E.Ch. bytem XXX.  



 

USNESENÍ č. RO/8/2016/11/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 601/8, 602/8, 603/9, 610/5, 612/10, 

613/13, 617/13 a 619/13, dodatku č. 2 k NS č. 612/3 a 620/2, dodatku č. 3 k NS č. 612/4, 622/3, 624/2 a 

625/2, dodatku č. 4 k NS č. 611/6, 618/4, 621/6, 623/4, 625/3 s 627/4, dodatku č. 5 k NS č. 621/8, 

dodatku č. 6 k NS č. 601/10 a 626/2 a dodatku č. 9 k NS č. 621/3 a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a paní Ž. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. XXX v bytovém domě 

čp. XXX v obci Rudoltice k datu 31.1.2017 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 1.12.2016 od 19:00 hodin  

 

 

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.                                                                      

    starosta                                                                                                                                                           

 


