
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/05/25 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/05/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/05/25 

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

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 

140 00 Praha 4, IČ 65993390, jejíž předmětem je trvalý a dočasný zábor části p.p.č. 13200/1 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna z důvodu realizace stavby „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace včetně 

přípojek podél komunikace III/31513, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/3A/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 25/2017/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/3B/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 34/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/3C/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 42/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3D/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 54/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/3E/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 56/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/3F/2017/05/25 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 63/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/3G/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 66/2017/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/3H/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 22/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3I/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 26/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č. 7000070150 o nájmu hrobového místa mezi obcí a 

M. N., bytem XXX, jejíž předmětem je zřízení nájmu k hrobovému místu na veřejném pohřebišti, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 98N 12/50 mezi obcí a 

Státním pozemkovým úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 

01312774, jejíž předmětem je úprava ročního nájemného pozemků ve vlastnictví České republiky, a 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 99N 12/50 mezi obcí a 

Státním pozemkovým úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 

01312774, jejíž předmětem je úprava ročního nájemného pozemků ve vlastnictví České republiky, a 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/05/25 

 

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

2008700/VB/03 Rudoltice, 148/4, Wendlig-RD, nové OM mezi obcí a ČEZ Distribuce a. s., se sídlem 

Teplická 874/8 , 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupena zmocněncem ELRO Czech, s.r.o. se sídlem 

Ostřetín 288, 534 01 Holice, IČ 04669754, jejíž předmětem je v rámci zřízení věcného břemene  

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p . p. č. 3127 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/05/25 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a J. Z. bytem XXX, jejíž 

předmětem je výstavba podzemního vedení odpadní kanalizace přes p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna a to za účelem odvodu splaškových vod do čističky odpadních vod, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že v době školních prázdnin žáků bude Základní škola a 

mateřská škola Rudoltice poskytovat školní stravování za stejných finančních podmínek jako v době 

jejich pobytu ve škole. 

 

USNESENÍ č. RO/10A/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 614/12, dodatku č. 4 k NS č. 276/4, 

618/13, 622/6, dodatku č. 5 k NS č. 613/5, 613/6, 613/11, 617/1, 625/3, dodatku č. 6 k NS č. 609/12, 

dodatku č. 10 k NS č. 613/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/10B/2017/05/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 610/10 s paní H. V., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/10C/2017/05/25 

 

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

jako věřitelem a paní K. Š., 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. 
 

USNESENÍ č. RO/10D/2017/05/25 
 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ze dne 15. 5. 2017, 

vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu žadatelům dle seznamu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko 

rady obce k jejich žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v 

okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 8.6.2017 od 19:00 hodin  

 
 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


