
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/06/08 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/06/08 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/06/08 

 
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4623 a 11/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje 

obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/06/08 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přepojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121291862 

mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  Děčín IV - Podmokly, IČ 

24729035, jejíž předmětem je odběr elektřiny v odběrném místě na adrese Rudoltice, p. č. 4138/2 v k. ú. 

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

USNESENÍ č. RO/4/2017/06/08 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali celé 2. pololetí školního roku 

2016/2017 v Základní škole Rudoltice, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního příspěvku rodičům dětí Základní školy Rudoltice 

ve výši 2500,- Kč za 2. pololetí školního roku 2016/2017 za každé dítě, podmínkou vyplacení příspěvku 

je docházka dítěte po celé 2. pololetí daného školního roku v Základní škole Rudoltice a bezdlužnost 

rodičů vůči obci. Nárok na výplatu částky 2.500,- Kč zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude 

případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném dni výplaty této částky.  

Termín výplaty je stanoven na 19.6. až 21.6.2017, zodpovídá Jaroslava Jašniaková, účetní obce. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/06/08 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o spolupráci na zajištění programu na 

Rudoltické pouti uzavřenou mezi obcí a společností Timi4Fun s.r.o., se sídlem Herbortice 2, 563 01 

Lanškroun, IČ 02855844, jejíž předmětem je moderace exhibičního fotbalového utkání panem V. T. a 

ozvučení mluveného slova na celém fotbalovém hřišti ve výši 13.000,- bez DPH, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2017/06/08 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 15 k Nájemní smlouvě mezi obcí a společností Ekola České 

Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy č. p. 172, IČ 49813862, jejíž předmětem je rozšíření pronájmu o 

2 kusy 1100 lt. šedé kontejnery pro směsný odpad u bytového domu č. p. 262, a který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/7/2017/06/08 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a panem 

M. M. bytem XXX  jako obdarovaným ve výši 12.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/06/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a panem 

V. Ř. bytem XXX  jako obdarovaným ve výši 18.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/06/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a panem 

B. B. bytem XXX  jako obdarovaným ve výši 14.500,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/10A/2017/06/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 24/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/10B/2017/06/08 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 29/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/10C/2017/06/08 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 69/2017/OV 

mezi obcí a společností Drumel a Co. s. r. o., se sídlem Moravská 2193, 560 02 Česká Třebová, IČ 

25267442, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/10D/2017/06/08 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 50/2017/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/11/2017/06/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s § 47 zákona o přestupcích výjimku ze stanovené doby 

nočního klidu. V noci ze dne 1.7.2017 na 2.7.2017 bude noční klid zkrácen od 1.00 do 6.00 hodin 

z důvodu konání kulturní akce v prostoru budovy požární zbrojnice Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/12A/2017/06/08 

 

 

 

 

 



Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v bytovém domě čp. 616 v obci 

Rudoltice ze dne 17.5.2017. 

 

USNESENÍ č. RO/12B/2017/06/08 

 

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

jako věřitelem a paní K. N., 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. 9 v bytové 

domě čp. 603 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 
 

USNESENÍ č. RO/12C/2017/06/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 618/10 s panem R. M., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 22.6.2017 od 19:00 hodin  

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


