
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/2/2 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/2/2 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/2/2 

 
Rada obce Rudoltice v souladu s § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy č. 7000071142 o nájmu hrobového místa uzavřenou mezi obcí a 

paní J. Š., bytem XXXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/2/2 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008777/VB/2 Rudoltice, 719/7, 

Marek, RD, nové OM, knn 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 – 078/2016 Miroslavem Kobzou projektantem společnosti 

K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, 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/4/2017/2/2 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí mezi obcí a panem 

Františkem Lagronem mladším, bytem Sopřeč čp. 45, PSČ 533 16, IČ 69855749, v celkové výši 

33.000,- Kč, jejíž předmětem je zajištění zábavných atrakcí na Rudoltické pouti ve dnech 9. – 11. 

června 2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/2/2 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností z investorství mezi 

obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

405 02, IČO 24729035 zastoupenou na základě jí písemně udělené Plné moci č. PM/II-080/2016 ze dne 

18.2.2016 společností ELPROM CZ s.r.o. se sídlem Hálkova 875, 508 01 Hořice, IČ 27528448, jejíž 

předmětem je stavba přeložka Rudoltice 437, Obec, přeložka knn, č. stavby EP-12-2003086 dle 

rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Krytý bazén a školní hřiště“ na základě požadavku obce 

Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/2/2 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 písm. a) a § 105 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) 

uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí a panem J. Š., bytem XXXX, jejíž předmětem je 

souhlas s umístěním stavby a zřízení stavby na dotčené nemovitosti (pozemku) č. XXXX v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/2/2 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) uzavření Smlouvy o právu 

k provedení stavby mezi obcí a manžely J. a J. K., bytem XXXX, jejíž předmětem je souhlas s umístěním 

stavby a zřízení stavby na dotčené nemovitosti (pozemku) č. XXXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/2/2 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje mimořádný finanční příspěvek Dobrovolnému svazku obcí 

Lanškrounsko ve výši 1874,- Kč, který bude použit na pořízení pomůcek první pomoci pro Hasičský 

záchranný sbor Lanškroun. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/2/2 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Svazem 

tělesně postižených v České republice, z. s., Místní organizace Lanškroun se sídlem Hradební ul., 563 

01 Lanškroun, IČO 75013851 jako obdarovaným, ve výši 3.500,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/2/2 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v bytovém domě čp. 608 v obci 

Rudoltice ze dne 30.1.2017. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 611/10, jehož předmětem je dohoda o 

slevě z nájemného za byt č. 10 v bytovém domě čp. 611 ve výši 50% ze sjednaného měsíčního 

nájemného, a to z důvodu nemožnosti užívání bytu v důsledku nepřipojení k elektrické energii a 

pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 603/2, 604/10, 604/12, 626/4, dodatku č. 

2 k NS č. 601/6, 602/5, 603/9, 606/11, dodatku č. 3 k NS č. 611/8, dodatku č. 4 k NS č. 624/2, dodatku č. 

5 k NS č. 615/5, 615/8, 615/13 a dodatku č. 7 k NS č. 601/10 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 16.2.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


