
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/03/30 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/03/30 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje podání Výpovědi příkazní smlouvy o provádění správy domů 

společnosti Mouřenín s.r.o. se sídlem nám Míru 50, 568 02 Svitavy, IČ 25999885, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku zaslanou společností Recprojekt s.r.o. se sídlem 

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 26014327, jejíž předmětem je vypracování projektové 

dokumentace pro stavbu chodníku a splaškové kanalizace včetně přípojek podél komunikace III/31513 

za celkovou cenu 193.000,- Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 217010263/1 mezi obcí a Hradeckou lesní a 

dřevařskou společností, a.s. se sídlem 502 00 Hradec Králové 1, Malé náměstí 111, IČ 60913827, jejíž 

předmětem je odvoz a zpracování dřevní hmoty v termínu od 1.3.2017 do 31.3.2017, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovacích smluv uzavřených mezi Základní školou a 

mateřskou školou Rudoltice a společnostmi Žáčkovi s.r.o. IČ 25999454, Radka Tejková IČ 66308526, 

J&J Kovo IČ 27525554, Lucie Vymetálková Kadeřnictví Lucie IČ 01093169, Suchý Jaroslav IČ 

70144206, Jiří Křivohlávek Klempířství - pokrývačství IČ 61124514, Kříž Josef IČ 43989594, Angelos 

Bc. Jana Kuťáková IČ 74796917, Barnom s.r.o. Knihkupectví Hvězda IČ 25915061, Pro-WorKing s.r.o. 

IČ 28792084, Schott s.r.o. IČ 64609855, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o užití ortofot České republiky mezi obcí a 

společností Gepro s.r.o. se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 44851529, jejíž předmětem je 

předání datové sady ortofoto České republiky v rozsahu celého správního území obce v souřadnicovém 

systému S-JTSK ve formátu jpg, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o pojištění lesů mezi obcí a Českou pojišťovnou a.s., 

se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Prha 1, IČ 45272956, jejíž předmětem je pojištění lesů platné do roku 

2026 shodně s platností lesního hospodářského plánu, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/03/30 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje „Systém náležité péče“ obce pro uvádění vytěženého dřeva na trh, 

jehož předmětem je těžba dříví, měření, prodej a evidence vytěženého dříví, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017 ze dne 29.3.2017 jehož předmětem jsou 

překládky sítí pro bazén a hřiště u základní školy, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje členy hodnotící komise pro výběrové řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu Stavební úprava, dostavba a nástavba mateřské školy Rudoltice: pana Michala Petráně, paní 

Jolanu Kobzovou a paní Marcelu Macháčkovou, a tři náhradníky: pan Ivo Kolomý, pan Jaroslav 

Suchý, pan Pavel Řehoř. 

 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo Stavební úprava, dostavba a 

nástavba mateřské školy Rudoltice, která bude uzavřená mezi obcí a  vítěznou firmou.  

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/03/30 

 

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

společností ACTIVITY Lanškroun o. s. se sídlem Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, IČO 22823662 

jako obdarovaným, ve výši 5.000,- Kč. 

 

 USNESENÍ č. RO/12/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení parkovacího místa u vchodu do bytového domu č. p. XXX pro 

pana P. S., který vlastní průkaz Tělesně postižený. 

 

USNESENÍ č. RO/13A/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 k NS č. 601/1 a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/13B/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice revokuje část svého usnesení č. RO/12/2017/02/16 ve znění: 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. č. 619/13 s paní A. B., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/13C/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 622/9 s paní A. B., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu.  

 

USNESENÍ č. RO/13D/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 5 k NS č. 607/1 a dodatku č. 4 k NS č. 617/1, jejichž 

předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.4.2017 a pověřuje 

starostu obce k jejich podpisu. 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 11 k NS č. 607/2 a dodatku č. 10 k NS č. 617/11, 

jejichž předmětem je ukončení výkonu funkce domovního důvěrníka k 31.3.2017 a pověřuje starostu 

obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/13E/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 9 v bytovém domě čp. 609 v obci 

Rudoltice ze dne 20.3.2017 a výpověď z nájmu bytu č. 1 v bytovém domě čp. 613 v obci Rudoltice ze 

dne 29.3.2017. 

 

USNESENÍ č. RO/13F/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice revokuje část svého usnesení č. RO/12/2017/02/16 ve znění: 

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.   

 

USNESENÍ č. RO/13G/2017/03/30 

 

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

obci Rudoltice ke dni 31.3.2017 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2017/03/30 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku zaslanou panem Zdeňkem Zelinkou, 

Kamenosochařství se sídlem Krátká 8, 568 02 Svitavy, IČ 13709585, jejíž předmětem je oprava písma 

na žulové pamětní desce, oprava hrobu obětem 2. světové války a renovace pískovcového památníku vč. 

nového kovového křížku, za celkovou cenu 24.868,- Kč včetně DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 13.4.2017 od 19:00 hodin  

 
 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


