
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/03/16 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/03/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků mezi obcí a 

organizací Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. se sídlem 561 25 Rudoltice 16, IČ 47469536, 

jejíž předmětem je dočasné užívání a požívání předmětu pachtu, jímž jsou parcely ve vlastnictví obce 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna a v k. ú. Ostrov u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy o zahájení zadávacího řízení, jehož předmětem je veřejná 

zakázka malého rozsahu s názvem Stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu mateřské školy 

Rudoltice, přílohou je zadávací dokumentace, zadavatelem je Obec Rudoltice, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/03/16 

 
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 směny části p. p. č.3211/3 (nově dle GP p. č. 3211/8 a 3211/9) za část p. p. 

č. 737 (nově dle GP p. č. 737/4) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za účelem získání části veřejné komunikace 

č.27c uvedené v Pasportu místních komunikací do vlastnictví obce a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru 

směny na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 

982507-0325/2017, E2017/5759 mezi obcí a Českou poštou s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 

225 99 Prha 1, IČ 47114983, jejíž předmětem je stanovení podmínek pro bezhotovostní úhradu cen 

poštovních služeb z účtu uživatele a úprava vzájemných práv a povinností obou stran dohody, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/03/16 

 
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 prodeje p. p. č.4245/3 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za účelem výstavby 

rodinného domu a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/7/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice projednala nabídku předloženou Základní školou a mateřskou školou Rudoltice, a 

to v souladu s čl. VI Zřizovací listiny ze dne 28.2.2008, jejíž předmětem je možnost využití vyřazené 

elektrické škrabky brambor ze školní jídelny obcí. Rada obce Rudoltice využití nabídky zamítla a 

schvaluje darování škrabky brambor jinému případnému zájemci nebo její vyřazení.  

 



USNESENÍ č. RO/8/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice, jejíž předmětem jsou 

kritéria pro zápis dětí do mateřské školy a žáků do první třídy základní školy pro školní rok 2017/2018, 

dle kterých bude postupováno v případě vyššího zájmu o přijetí do školního zařízení než je stanovená 

jeho kapacita, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice, jejíž předmětem je 

uzavření mateřské školy během letních prázdnin ve dnech 3.-7.7.2017 a 24.-28.7.2017, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh změny volebního řádu pro volby členů školské rady při Základní 

škole a mateřské škole Rudoltice předložený Školskou radou, jehož předmětem je zvýšení počtu členů 

školské rady ze 3 na 6 členů s platností od data konání řádných voleb členů do Školské rady.  

Rada obce Rudoltice schvaluje nový Volební řád pro volby členů školské rady při Základní škole a 

mateřské škole Rudoltice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje aktualizaci Ceníku služeb obce Rudoltice s účinností od 1.4.2017,  který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 5/2017/OV 

uzavřenou mezi obcí a společností Investiční objekty s.r.o. se sídlem Dvořákova 659, 563 01 Lanškroun, 

IČ 05317436, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod z domu č. p. 255 do kanalizace ve 

vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č. 7000070149 o nájmu hrobového místa mezi obcí a 

paní M. M. bytem XXX, jejíž předmětem je pronájem hrobu číslo XXX, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2017/03/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120052476 mezi obcí a společností 

ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jejíž 

předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Elprom s.r.o. na stavbu Rudoltice 437, Obec, č. 

projektu EP-12-2003086, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 30.3.2017 od 19:00 hodin  
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