
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/12/15 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/12/15 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/12/15 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenu stočného pro rok 2017 ve výši 30,18 Kč/m3 vč. DPH stanovenou 

od 1.1.2012 jako 80% z ceny vodného, které je obci fakturováno společností Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. , samotný výpočet stočného pro rok 2017 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/12/15 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění znaku obce Rudoltice v kalendáři 2017, který připravuje 

Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/12/15 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku doplňujícího inženýrskogeologického, 

geotechnického, hydrogeologického a radonového průzkumu v celkové výši 11.417,08 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/5/2016/12/15 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. HK 2016_0084 uzavřenou mezi obcí a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se 

sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063, jejíž předmětem je překládka sítě 

elektronických komunikací dle realizační projektové dokumentace VPI Rudoltice (UO) stavba bazénu, 

p. č. 437, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/12/15 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti M. Š. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve výši XXX Kč. 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti A. S. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve výši XXX Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/12/15 

Rada obce Rudoltice schvaluje přerušení provozu mateřské školy a školní družiny v období od 

23.12.2016 do 2.1.2017 (včetně) kdy budou probíhat „Vánoční prázdniny“ v základní škole. 



 

USNESENÍ č. RO/8/2016/12/15 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 ze dne 15.12.2016 jehož předmětem 

jsou výdaje za služby Městské policie, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9A/2016/12/15 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby uzavřenou mezi obcí a 

panem J. H., bytem XXX,  jejíž předmětem je realizace kanalizační přípojky a přípojky datového kabelu 

ke stavbě rodinného domu na p. č. 4294/1 jejíž vlastníkem je obec Rudoltice, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9B/2016/12/15 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby uzavřenou mezi obcí a 

panem J. J., bytem XXX a paní V. Z., bytem XXX,  jejíž předmětem je realizace kanalizační přípojky a 

přípojky datového kabelu ke stavbě rodinného domu na p. č. 4294/2 jejíž vlastníkem je obec Rudoltice, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2016/12/15 

 

pověřuje starostu obce k jejich podpisu.  

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 263/3, 263/7, 602/13, 608/9 a 609/8, 

dodatku č. 2 k NS č. 606/7 a 610/1, dodatku č. 3 k NS č. 603/13, 610/13, 615/7, 617/2, 619/12 a 624/11, 

dodatku č. 4 k NS č. 607/1, 609/4, 613/11 a 624/5, dodatku č. 5 k NS č. 610/9, dodatku č. 6 k NS č. 

602/3 a 614/2, dodatku č. 7 k NS č. 262/10, 608/7 a 617/10, dodatku č. 9 k NS č. 610/11, dodatku č. 10 

k NS č. 624/3, dodatku č. 16 k NS č. 608/6, dodatku č. 21 k NS č. 624/8 a dodatku č. 26 k NS č. 614/11 a 

pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 619/4, dodatku č. 5 k NS č. 263/6, 603/3 a 

616/6, dodatku č. 6 k NS č.622/4 a 626/1, dodatku č. 7 k NS č. 261/3, 264/10 a 611/3, dodatku č. 8 k NS 

č. 262/11 a 620/1, dodatku č. 9 k NS č. 265/14, 276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 613/8, 615/4, 621/3 a 623/6, 

dodatku č. 10 k NS č. 604/4, 605/6, 607/2, 610/8, 617/11, 618/1, 624/3 a 628/1, dodatku č. 11 k NS č. 

627/1, dodatku č. 15 k NS č. 608/6 a dodatku č. 25 k NS č. 614/11, jejichž předmětem je sleva z nájmu 

za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2017 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 621/2 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 13 v bytovém domě čp. 623 

v obci Rudoltice ke dni 31.12.2016 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 7 v bytovém domě čp. 616 

v obci Rudoltice ze dne 30.11.2016 a se zpětvzetím souhlasí. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 5.1.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


