
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/09/21 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/09/21 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/09/21 

Rada obce Rudoltice projednala navržený Ceník služeb obce Rudoltice s účinností od 1.10.2017, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, a který schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/09/21 

Rada obce Rudoltice projednala navržený Ceník služeb společnosti Vision Rudoltice, s.r.o. platný od 

1.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, a který schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2017/09/21 

Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD mezi obcí a 

Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/5/2017/09/21 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 

14.12.2009 mezi obcí a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 

IČ 45244782, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/6/2017/09/21 
 

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. 3259/6 (nově dle GP p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 119/3) 

o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na 

úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/7/2017/09/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 ze dne 21.9.2017, jehož předmětem je 

rekonstrukce budovy č. p. 5, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/09/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a 

výchovu lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 19.240,- Kč bez DPH, jejíž poskytovatel je 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/09/21 

 



 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup 4 ks venkovních vitrín dle cenové nabídky, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 2 ks budou umístěné u budovy obecního úřadu a 2 ks u prodejny Konzum č. p. 

38. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/09/21 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu činnosti autorského dozoru na akci 

Stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu mateřské školy č. p. 2, Rudoltice mezi Obcí Rudoltice a 

panem Danielem Slavíkem, se sídlem Z. Kopala 1250, 570 01 Litomyšl, IČ 88363813, jejímž 

předmětem je autorský dozor při realizaci stavby v rámci projektu „Stavební úpravy, dostavba a 

nástavba objetu mateřské školy, Rudoltice (st. p. č. 140/1, 438/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/09/21 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou společností Road Medic s.r.o. se sídlem 

Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ 28586484, jejímž předmětem je srovnání a zhutnění pláně, 

navážka podkladních a konstrukčních vrstev, srovnání autograderem, hutnění a prolití podkladních 

vrstev asfaltovou emulzí, kdy konečným povrchem bude nová obrusná vrstva technologií Jetpatcher na 

části cesty ev. Č. 18/9 „Myslivecký rybníček“ dle Pasportu komunikací, p. p. č. 4497a 4584 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, za celkovou cenu 1.199.652,- Kč bez DPH, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a její realizaci schvaluje.. 
 

USNESENÍ č. RO/12A/2017/09/21 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí 

Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem J. 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/12B/2017/09/21 

 

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

jako věřitelem a panem J. M., trvale bytemXXX, 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. 

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

jako věřitelem a panem J. Z., trvale bytemXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada místního poplatku za svoz komunálního odpadu 

za rok 2009 - 2015 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k 

jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12C/2017/09/21 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 616/11, 623/3, dodatku č. 3 k NS č. 

622/13, dodatku č. 4 k NS č. 613/4, 615/10, 618/8, dodatku č. 5 k NS č. 276/4, 612/1, 612/9, 615/12,  



 

 

617/1, dodatku č. 6 k NS č. 613/12, dodatku č. 7 k NS č. 609/12, dodatku č. 15 k NS č. 619/7, dodatku č. 

29 k NS č. 614/11, dodatku č. 14 k NS č. 624/3 a dodatku č. 22 k NS č. 624/8 a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12D/2017/09/21 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v bytovém domě čp. 602 v obci 

Rudoltice ze dne 14.9.2017. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 5.10.2017 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


