
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/05/11 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/05/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice se seznámila s předloženým návrhem výstavby malé vodní nádrže na soukromých 

pozemcích a souhlasí s realizací a udržitelností opatření, které se týká p.p.č. 4072 v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna ve vlastnictví obce a to ve smyslu ustanovení § 86 pro územní řízení, § 110, odst. 2 písm. a) 

pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení stavby mezi obcí a Správou a 

údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031, jejíž 

předmětem je zvláštní užívání silničního pozemku nebo mostního pozemku pro umístění inženýrských 

sítí a užívání silnice a silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací na základě 

rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně č. j. MULA4029/2016 a MULA 13546/2017 pro stavbu 

„Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace“, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4A/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 7/2017/OV 

mezi obcí a P. K., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4B/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 10/2017/OV 

mezi obcí a M. N., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4C/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 13/2017/OV 

mezi obcí a J. J., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4D/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 14/2017/OV 

mezi obcí a M. D., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4E/2017/05/11 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 17/2017/OV 

mezi obcí a F. V., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4F/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 19/2017/OV 

mezi obcí a J. H., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4G/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 23/2017/OV 

mezi obcí a P. J., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4H/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 27/2017/OV 

mezi obcí a V. P., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4I/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 28/2017/OV 

mezi obcí a A. S., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4J/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 30/2017/OV 

mezi obcí a L. Z., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4K/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 31/2017/OV 

mezi obcí a M. T., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4L/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 32/2017/OV 

mezi obcí a J. K., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4M/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 33/2017/OV 

mezi obcí a F. B., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4N/2017/05/11 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 35/2017/OV 

mezi obcí a V. J., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4O/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 36/2017/OV 

mezi obcí a J. B., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4P/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 38/2017/OV 

mezi obcí a L. M., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4Q/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 40/2017/OV 

mezi obcí a J. H., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4R/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 41/2017/OV 

mezi obcí a M. Š., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4S/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 43/2017/OV 

mezi obcí a M. H., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4T/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 44/2017/OV 

mezi obcí a J. S., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4U/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 45/2017/OV 

mezi obcí a M. P., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4V/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 46/2017/OV 

mezi obcí a P. Ř., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 



USNESENÍ č. RO/4W/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 47/2017/OV 

mezi obcí a P. S., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4X/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 51/2017/OV 

mezi obcí a J. J., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4Y/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 52/2017/OV 

mezi obcí a P. H., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4Z/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 58/2017/OV 

mezi obcí a M. S., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AA/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 59/2017/OV 

mezi obcí a F. V., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4AB2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 60/2017/OV 

mezi obcí a M. H., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

  

USNESENÍ č. RO/4AC2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 62/2017/OV 

mezi obcí a G. V., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AD/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 65/2017/OV 

mezi obcí a M. V., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AE/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 8/2017/OV 

mezi obcí a L. J., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  



 

USNESENÍ č. RO/4AF/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 11/2017/OV 

mezi obcí a M. M., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AG/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 12/2017/OV 

mezi obcí a J. Š., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AH/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 16/2017/OV 

mezi obcí a B. P., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AI/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 53/2017/OV 

mezi obcí a S. D., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AJ/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 68/2017/OV 

mezi obcí a Stavebním bytovým družstvem Lanškroun, se sídlem Seifertova 173, 563 01 Lanškroun, IČ 

00579378, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AK/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 37/2017/OV 

mezi obcí a J. S., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4AL/2017/05/11 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 57/2017/OV 

mezi obcí a J. P., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/05/11 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2016, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a navrhuje Zastupitelstvu obce Rudoltice jeho schválení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/05/11 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje udělit ředitelské volno v základní škole v souladu s § 24, odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. Školský zákon a omezení provozu mateřské školy dne 7.6.2017 z důvodu pořádání 

atletických přeborů Základní školou a mateřskou školou Rudoltice.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/05/11 

 

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

jako věřitelem a panem P. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada dlužného místního poplatku za svoz 

komunálního odpadu za rok 2017 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 
 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 25.5.2017 od 19:00 hodin.  

 
 

  

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


