
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/07/13 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/07/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2A/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 15/2017/OV 

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

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/2B/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 70/2017/OV 

mezi obcí a L. D., bytemXXX, jejíž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 20.000,- Kč, která bude 

vyplacena panu J. M. bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 20.000,- Kč, která bude 

vyplacena panu F. K. bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/07/13 

 

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

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

17_SOBS01_4121301310 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jejíž předmětem je vybudování odběrného 

místa na p. p. č. 4138/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/07/13 

 

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

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

17_SOBS01_4121301314 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jejíž předmětem je vybudování odběrného 

místa na p. p. č. 4138/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 24.3.2015 mezi 

obcí a společností Dimatex CS s.r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 43224245, jehož 



předmětem je umístění kontejnerů pro sběr textilu v obci zdarma, a který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8A/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 ze dne 13.7.2017 jehož předmětem je 

nákup nového nábytku pro mateřskou školu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8B/2017/07/13 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 ze dne 13.7.2017 jehož předmětem je 

příspěvek na provoz centra Rudoltický Budulínek, z. s., mzdové výdaje a komunální služby, a které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9A/2017/07/13 

- 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup nábytku pro budovu mateřské školy Rudoltice dle cenových 

nabídek společnosti TREMAK se sídlem 517 91 Deštné v Orlických horách 230, IČ 62046080, 

v rozsahu: 

stoly, židle a doplňky dle nabídky č. N4517D za celkovou cenu 218.000,- Kč vč. DPH,   

skříně a regály dle nabídky č. N3917D za celkovou cenu 78.200 Kč vč. DPH,  

šatnové boxy dle nabídky č. N3817D za celkovou cenu 154.340 Kč vč. DPH,  

vybavení pro jídelnu a hernu dle nabídky č. N3717D za celkovou cenu 111.000,- Kč vč. DPH,  

objednávky a nabídky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9B/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup a pokládku PVC a koberců včetně stěrkování, celoplošného 

lepení a lištování v budově mateřské školy Rudoltice dle cenové nabídky ze dne 12.7.2017 za celkovou 

cenu 261.423,- Kč vč. DPH od společnosti Podlahové centrum Dana Hlavatá se sídlem Nádražní 165, 

563 01 Lanškroun, IČ 64964302, objednávka a nabídka jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření objednávky doprovodného programu u příležitosti konání 

kulturní akce Loučení s létem dne 2.9.2017 mezi obcí a společností Time4fun, s.r.o. se sídlem 

Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejíž předmětem je zajištění ozvučení, osvětlení, 

moderace, nafukovací atrakce pro děti, hudební produkce, dětská i večerní diskotéka, poplatky OSA, 

výroba propagačních materiálů, za celkovou cenu 35.900,- Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/07/13 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje pořízení souboru movitého majetku do učebny 1. třídy základní školy 

Rudoltice v celkové hodnotě 54.100,- Kč vč. DPH, který bude pořízen z Fondu reprodukce majetku. 

 

USNESENÍ č. RO/12A/2017/07/13 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/3 s panem M. M., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12B/2017/07/13 



 

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

jako věřitelem a paní P. F., 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. X v bytovém domě čp. X 

v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12C/2017/07/13 
 

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

jako věřitelem a paní H. 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 vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X v bytovém domě čp. X 

v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12D/2017/07/13 
 

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

jako věřitelem a paní M. L., 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. X v bytovém 

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

obce k jejímu podpisu. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 27.7.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


