
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/1/19 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/1/19 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/1/19 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou společností Omega tech. s.r.o. se sídlem 

Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, IČ 25931890 na nákup stolního počítače včetně příslušenství za 

celkovou cenu 27.596,- Kč vč. DPH pro potřeby obecního úřadu, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a nákup počítače schvaluje. 
 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/1/19 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015293/VB/2 Rudoltice, 749/9, 

Sodomka – 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 14.3.2016 evid. č. PM/II – 119/2016 Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a. s. 

se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 18200, IČ 63080605, 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/4/2017/1/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a 

Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13.12.2007 jejíž předmětem je převod finanční částky Městské 

knihovně Lanškroun na nákup knih pro Obecní knihovnu v Rudolticích, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/1/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod č. 3/2017/OV mezi obcí a 

panem M. S. bytem XXX,  jejíž předmětem je odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou 

z připojené nemovitosti rodinný dům na p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/1/19 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2003086/VB/1 (Rudoltice 437, Obec, 

přeložka knn) Rudoltice, 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 18.2.2016 evid. č. PM/II – 080/2016  ELPROM CZ s.r.o. se sídlem Hořice, Hálkova 875, 

OSČ 508 01, IČ 27528448, 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/8/2017/1/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 19.1.2017 jehož předmětem je 

dotace z Úřadu práce a finanční vypořádání  - vratka volby, a které je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/1/19 

 

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

v obci Rudoltice ke dni 31.1.2017 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 2.2.2017 od 19:00 hodin  
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