
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/02/16 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/02/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/02/16 

Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky a žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice na 

nákup škrabky brambor a kořenové zeleniny pro školní jídelnu a schvaluje její nákup v celkové výši 

40.359,- Kč vč. DPH od společnosti TeS s.r.o. Chotěboř IČ 60934395. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/02/16 

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 26.908,- Kč vč. DPH pro potřebu obecního úřadu, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a nákup počítače schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2017/02/16 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou panem Martinem Hlaváčkem se sídlem 

Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, která se týká provádění technického dozoru 

investora a autorského dozoru stavby „Volnočasové centrum v hospodářském stavební č. p. 5 

v Rudolticích“ za celkovou cenu 13.900,- Kč vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a 

cenovou nabídku schvaluje. 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou panem Martinem Hlaváčkem se sídlem 

Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, která se týká provádění technického dozoru 

stavby „Stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu Mateřské školy Rudoltice“ za celkovou cenu 

11.900,- Kč vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a cenovou nabídku schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2017/02/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a paní K. 

A. bytem XXXX jako obdarovaným ve výši 15.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/02/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Českým 

svazem ochránců přírody, Základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“ se sídlem Vendolí 42, PSČ 569 

14, IČ 70920907 jako obdarovaným ve výši 2.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/02/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a 

Centrem sociální péče Města Ústí nad Orlicí se sídlem Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ 

70857156 jako obdarovaným ve výši 5.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 



 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/02/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a organizací Pionýr, z. 

s. – Pionýrská skupina Vodní sporty Pionýr se sídlem 561 25 Rudoltice 65, IČ 68244711 ve výši 

30.000,- Kč jejíž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání akcí pro děti, 

volnočasové aktivity a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/9/2017/02/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a organizací SH ČMS 

– Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 95, IČ 61238333 ve výši 38.500,- Kč, 

jejíž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace na finanční zabezpečení kroužku mladých 

hasičů a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/10/2017/02/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje prominutí poplatku za zapůjčení sálu v budově místního kulturního 

domu Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice dne 18.2.2017, důvodem je konání Hasičského plesu. 
 

USNESENÍ č. RO/11/2017/02/16 

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

předpisů schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p. p. č.4205 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za účelem 

zemědělského využití a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/12/2017/02/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 623/3 s panem J. M., bytem XXXX, NS č. 616/11 

s panem J. F., bytem XXXX, NS č. 620/8 s paní D. K., bytem XXXX, NS č. 623/13 s panem R. P., bytem 

XXXX, NS č. 619/13 s paní A. B., bytem XXXX a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/8 s panem M. R., bytem XXXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. Rada obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze 

strany nájemce složena kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 615/4 a dodatku č. 11 k NS č. 624/3, 

jejichž předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2017 a pověřuje starostu 

obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v bytovém domě čp. 263 v obci 

Rudoltice ze dne 13.2.2017. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 9 v bytovém domě čp. 622 v 

obci Rudoltice ke dni 28.2.2017 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

 

 

 



 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako věřitelem a paní M. K., trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v 

souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXX v bytovém 

domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 2.3.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


