
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/04/13 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/04/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice potvrzuje, že obec Rudoltice není vlastníkem silniční vegetace v průjezdním úseku 

silnice I. třídy číslo 43, prohlašuje ji za příslušenství dané pozemní komunikace a pověřuje její péčí 

ŘSD ČR správa Pardubického kraje, prohlášení je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/04/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na zajištění programu uzavřenou mezi 

obcí a společností Timi4Fun s.r.o., se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejíž 

předmětem je zajištění zábavného programu 9.-11.6.2017 Pouť Rudoltice za celkovou cenu 283.833,- 

Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2017/04/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/1 mezi obcí a Ing. Arch. Petrem 

Kuldou, TIPOS zpracovatel Územního plánu Rudoltice se sídlem Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

IČ 18837930, jejíž předmětem je vypracování územních studií lokalit Z1 a Z14 ve vazbě na platný 

Územní plán obce Rudoltice za celkovou cenu 44.850,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 6/2017/OV 

uzavřenou mezi obcí a paní V. Š. bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod z domu na 

pozemkových parcelách č. XXX v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna do kanalizace ve vlastnictví obce, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 217020253/1 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/7/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Výpověď smlouvy o poskytování služeb internetového volání 

společnosti RPNET s.r.o. se sídlem Budovatelů 2830, 434 01 Most, IČ 25426877, jejíž předmětem je 

poskytování služeb související s internetovým voláním označované jako XPHONE, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/04/13 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 95, IČ 61238333 v celkové výši 20.000,- Kč, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a panem T. H. bytem XXX 

v celkové výši 5.000,- Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje bezplatný pronájem sálu v místním kulturním domě pro konání burzy s 

dětským oblečením, která se bude konat ve dnech 20. a 21.5.2017. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 ze dne 13.4.2017 jehož předmětem je 

oprava hřišť u čp. 5 a v lokalitě Zámeček, příspěvky cvičícím, oprava památných hrobů, dar SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice v souladu s § 167 zák. 561/2004 Sb., Školský zákon jmenuje dva členy do Školské 

rady při Základní škole a mateřské škole Rudoltice Romanu Urbanovou a Jolanu Kobzovou na funkční 

období od 15.4.2017 do 15.4.2020.  

 

USNESENÍ č. RO/13A/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 611/11, 616/12, dodatku č. 4 k NS č. 

619/12, dodatku č. 5 k NS č. 611/12, 613/12, 614/3, 614/4, 614/6, 614/10, dodatku č. 7 k NS č. 605/1, 

dodatku č. 8 k NS č. 608/7, 617/10, dodatku č. 10 k NS č. 610/11, 616/2, dodatku č. 13 k NS č. 610/4, 

dodatku č. 17 k NS č. 608/6 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/13B/2017/04/13 

 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 609/9 s panem P. K., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 613/3 s paní V. M., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/10 s panem T. M., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 613/1 s panem L. B., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/13C/2017/04/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 622/12, jehož předmětem je sleva z nájmu 

za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.4.2017 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 7 k NS č. 622/4, jehož předmětem je ukončení 

výkonu funkce domovního důvěrníka k 31.3.2017 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

 



 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 27.4.2017 od 19:00 hodin  

 
 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


