
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/06/22

USNESENÍ č. RO/1/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/06/22

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  směny  p.p.č.  108/2,  p.p.č.  112/3  a  p.p.č.  112/4  v k.  ú.  Rudoltice  u
Lanškrouna za účelem získání části veřejné komunikace č. 13/d uvedené v Pasportu místních komunikací do
vlastnictví obce a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru směny na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/3/2017/06/22

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 směny části p. p. č. 4072 (nově dle GP p. č. 4072/1) za část p. p. č. 4070 a
za část p. p. č. 4068 (nově dle GP p. č. 4068/2/) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem rozšíření části veřejné
komunikace č. 15d uvedené v Pasportu místních komunikací do vlastnictví obce a  pověřuje obecní úřad ke
zveřejnění záměru směny na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/4/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) uzavření Smlouvy o právu
k provedení stavby mezi obcí a společností Konzum o. d. v Ústí and Orlicí se sídlem Tvardkova 1191,
562 13 Ústí nad Orlicí, zastoupená Ing. Tomášem Motyčkou, IČ 00032212, jejíž předmětem je souhlas
s umístěním stavby a zřízení stavby na dotčené nemovitosti  (pozemku) č.  442/1 v k.  ú.  Rudoltice u
Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5A/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 55/2017/OV 
mezi obcí a J. V., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 
obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5B/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 64/2017/OV 
mezi obcí a M. L., bytem XXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 
obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2017/06/22

Rada  obce  Rudoltice schvaluje  uzavření  Darovací  smlouvy  mezi  Obcí  Rudoltice  jako  dárcem  a
Sportovním klubem policie Duha Lanškroun z. s. se sídlem Dukelských hrdinů 423, IČ 44469926, jako
obdarovaným ve výši 3.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 



USNESENÍ č. RO/7/2017/06/22

Rada  obce  Rudoltice  schvaluje  uzavření  darovací  smlouvy  na  částku  12.000,-  Kč,  která  bude
vyplacena p. M. M. bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/8/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o produkčním zajištění pořadu č. 1740136 mezi obcí 
a ARS uměleckou agenturou se sídlem Střížovická 16, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 10456635, v 
celkové výši 27.830,- Kč vč. DPH,  jejíž předmětem je beseda s Petrem Nárožným dne 30.9.20107 u 
příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/9/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení jednorázové odměny ve výši XXX Kč řediteli příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice ze mzdových prostředků příspěvkové organizace.

USNESENÍ č. RO/10/2017/06/22

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 620/5 s paní J. E., bytem XXX a pověřuje starostu obce 
k jejímu podpisu.

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 13.7.2017 od 19:00 hodin 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                      

            


