
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/03/02 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/03/02 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/03/02 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou společností CSH spol. s r. o. se sídlem 

Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, IČ 64578771, jejíž předmětem je nákup software za celkovou cenu 

34.000,- Kč bez DPH pro potřeby obecního úřadu, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení a rada 

obce cenovou nabídku schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/03/02 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou společností TIPOS projektová kancelář, 

zastoupená Ing. Arch. Petrem Kuldou, se sídlem Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 18837930, 

jejíž předmětem je zpracování Územní studie Rudoltice lokalita Z1 a Z14 za celkovou cenu 44.850,- Kč 

vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení a rada obce cenovou nabídku schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu sběrných nádob pro sběr 

potravinářských olejů mezi obcí a společností abzHouse s.o.r. se sídlem Pohránovská 192, 533 52 Srch, 

IČ 02782375, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí a společností Povodí Moravy, s. p. se sídlem 

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013 jejíž předmětem je vyústění gravitační kanalizace 

v rámci akce „Odvodnění místní komunikace p. p. č. 4065 v Rudolticích u Lanškrouna“ s vyústěním do 

p. č. 3446/2 vodní plocha, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 4/2017/OV 

mezi obcí a XXX, bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle 

sazby 3 UX mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 

665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, jejíž předmětem je úrazové pojištění členů Sboru dobrovolných 

hasičů Rudoltice, úhrnné pojistné za 12 měsíců činí 5.731,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/03/02 

 



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

domu Základní škole a mateřské škole Rudoltice 4.3.2017, důvodem je konání Maškarního karnevalu 

pro děti. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2017/03/02 

 
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 prodeje p. p. č.3120/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní 

úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/10/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 5.000,- Kč, která bude vyplacena 

Blance Pecháčkové, bytem Dolní Třešňovec 103, 563 01 Lanškroun, IČ 46444963, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 3.000,- Kč, která bude vyplacena 

organizaci Motobanda Lanškrounska z.s. se sídlem nám. J. M. Marků 47, 563 01 Lanškroun, IČ 

04748026, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/12/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 10.000,- Kč, která bude 

vyplacena XXX bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/13/2017/03/02 

 

Rada obce projednala cenovou nabídkou na vícepráce inženýrské činnosti při zajištění podání 

kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí a dopracování projektové dokumentace pro chodník 

podél silnice III/31513 (cca 750 m), pro dešťovou drenážní kanalizaci (systém odvodnění komunikace), 

pro splaškovou tlakovou kanalizaci pro přilehlé nemovitosti – hlavní řady a podružné řady a čerpací 

šachty s umístěním na soukromých pozemcích majitelů nemovitostí ve výši 40.000,- Kč bez DPH 

předloženou společností RECPROJECT s.r.o. se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 

26014327, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení a se kterou souhlasí. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2017/03/02 

 

Rada obce revokuje usnesení rady obce ze dne 16.2.2017 č. RO/3/2017/02/16 na nákup stolního 

počítače včetně příslušenství za celkovou cenu 26.908,- Kč vč. DPH. 

Rada obce schvaluje cenovou nabídku předloženou společností Omega tech. s.r.o. se sídlem Nádražní 

85, 563 01 Lanškroun, IČ 25931890 na nákup notebooku Lenovo B51-80 15.6“ včetně příslušenství za 

celkovou cenu 23.211,- Kč vč. DPH pro potřeby obecního úřadu, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/15/2017/03/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 262/7 a 612/6, dodatku č. 2 k NS č. 

616/13, dodatku č. 3 k NS č. 276/4 a 602/1, dodatku č. 4 k NS č. 276/3, dodatku č. 5 k NS č. 627/2 a 

628/4, dodatku č. 6 k NS č. 620/6 a dodatku č. 11 k NS č. 614/8 a 627/1 a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 



 

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

jako věřitelem a paní XXX, trvale bytem XXX, 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 odstraněním závad zjištěných při převzetí bytu 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 16.3.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


