
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/04/27 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/04/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/04/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 

účetní závěrky) a inventarizace k 31. 12. 2016 roční účetní závěrku za rok 2016 a výsledek hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši 18 414,71 Kč. Současně 

schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2016 do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

hospodářského výsledku (účet 413) ve výši 18 414,71 Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/04/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a 

inventarizace k 31. 12. 2016 roční účetní závěrku za rok 2016 a výsledek hospodaření firmy Vision 

Rudoltice s. r. o. – zisk 58 040,83 Kč.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/04/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

2001218/VB/1 Rudoltice, T. K. – Knn mezi obcí a společností ČEZ distribuce, a.s. se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupená společností K energo, s.r.o. se sídlem 

Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683 na základě jí udělené plné moci ze dne 30.1.2017, jejíž 

předmětem je zřízení věcného břemene, tedy práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavy na p. č. 4467v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2017/04/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí a panem D. H. 

bytem XXX,  jejíž předmětem je realizace kanalizační přípojky DN 160, délky 37m na p. č. 4218/1 v k. 

ú. Rudoltice u Lanškrouna, jejíž vlastníkem je Obec Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2017/04/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 217020395/1 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 1.4.2017 do 30.6.2017, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/04/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Výpověď smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti, 

která byla uzavřena dne 2.11.2008 mezi obcí a Realitní a dražební společností Mozaika s.r.o., se sídlem 

Žichlínek 84, 563 01 Lanškroun, provozovna Nádražní 90, 563 01 Lanškroun, IČ 2751225, jejíž 



předmětem bylo zprostředkování prodeje nemovitostí v lokalitě Zámeček, výpověď  je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8A/2017/04/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 621/1, dodatku č. 2 k NS č. 609/6, 616/9, 

dodatku č. 3 k NS č. 602/5, 603/9, dodatku č. 4 k NS č. 611/4, 617/8, 621/12, dodatku č. 5 k NS č. 613/9, 

616/5, 624/2, dodatku č. 8 k NS č. 601/10 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 6 k NS č. 614/2, dodatku č. 8 k NS č. 262/10, 

dodatku č. 12 k NS č. 624/3 a dodatku č. 27 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 
 

USNESENÍ č. RO/8B/2017/04/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/9 s paní V. Š., bytem XXX a pověřuje starostu obce k 

jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8C/2017/04/27 

 

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

jako věřitelem a paní M. Z., 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 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 11.5.2017 od 19:00 hodin  

 

 

                                                                         Jolana Kobzová, v. r.             

                                                                                      místostarostka                                                                 

               


