
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/07/27 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/07/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/07/27 

 
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 o výměře 6 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 

pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/07/27 

 
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 části p. p. č. 3451/6 (nově dle GP p. p. č. 3451/19) o výměře 452 

m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a Mgr. Rostislavem Krejčím se 

sídlem Vodní 23, 789 85 Mohelnice, IČO 74132911, jejíž předmětem je vypracování žádosti o získání 

finančních prostředků, grantů, či dotací v rámci vyhlášené výzvy z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova pro dotační titul č. 6 – Podpora sportovní infrastruktury (rekonstrukce, modernizace a 

vybudování školních hřišť, rekonstrukce nebo modernizace tělocvičen) administrované Ministerstvem 

místního rozvoje, v celkové výši v závislosti na výši získaných finančních prostředků, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/07/27 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem 

Lubná 220, 569 63 Lubná u Litomyšle, IČ 88237591 jejíž předmětem je doplnění položkového rozpočtu 

k vypracované projektové dokumentaci pro stavební povolení Školní hřiště a přípojky pro školní bazén 

Rudoltice, za celkovou cenu 9.000,- Kč vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a nabídku 

schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 ze dne 27.7.2017 jehož předmětem je 

neinvestiční dotace pro ZŠ, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a členský příspěvek 

Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/07/27 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou ČEZ Prodej, s.r.o. se 

sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, jejíž předmětem jsou sdružené služby 

dodávky plynu s platností a účinností smlouvy do 31.12.2018, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 



USNESENÍ č. RO/8/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou ČEZ Prodej, s.r.o. se 

sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, jejíž předmětem jsou sdružené služby 

dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) s platností a účinností smlouvy do 31.12.2018, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9A/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/4 s paní M. D. a panem J. D., oba bytem XXX a 

pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9B/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 616/8 s paní D. K., bytem XXX a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 

 

USNESENÍ č. RO/9C/2017/07/27 

 

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

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9D/2017/07/27 

 

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

jako věřitelem a paní V. K., 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 vyúčtováním nájemného a 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/9E/2017/07/27 

 

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

jako věřitelem a paní A. M., 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 vyúčtováním nájemného a 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/9F/2017/07/27 
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. 

 

USNESENÍ č. RO/9G/2017/07/27 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 611/10, dodatku č. 2 k NS č. 263/9, 

263/12, 609/10, 611/2, 616/12, 617/5, dodatku č. 4 k NS č. 610/2, 612/2, 617/12, 623/7, dodatku č. 5 

k NS č. 603/10, dodatku č. 7 k NS č. 624/7, dodatku č. 9 k NS č. 617/10, dodatku č. 10 k NS č. 617/11, 

dodatku č. 11 k NS č. 610/11, dodatku č. 14 k NS č. 610/4 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9H/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 611/11, 617/3 a dodatku č. 11 k NS č. 

619/5, jejichž předmětem je změna v osobě nájemce a pověřuje starostu ke jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9CH/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 1 v bytovém domě čp. 616 v 

obci Rudoltice ke dni 15.8.2017 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0254/2017/VOZ/01 mezi 

Obcí Rudoltice a společností KPV SYSTÉM s.r.o. se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

IČ27546756, jejíž předmětem je upřesnění stavebních prací vzhledem ke změnám vyplynuvších při 

realizaci stavby „Stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu Mateřské školy Rudoltice“, v celkové 

výši 653.423,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/07/27 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti M. Š. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve výši XXX Kč. 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti A. S. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele 

uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve výši XXX Kč. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 17.8.2017 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


