
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/10/05 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/10/05 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2A/2017/10/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 21/2017/OV 

uzavřenou mezi obcí a panem Ing. Z. B., bytemXXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod 

kanalizací ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/2B/2017/10/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 73/2017/OV 

uzavřenou mezi obcí a panem T. P., bytemXXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod 

kanalizací ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/10/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 70141 o nájmu hrobového místa 

uzavřený mezi obcí a panem L. M., trvale bytem XXX, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu 

hrobového místa, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/10/05 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

Stavební úpravy, dostavba a nástavba Základní školy Rudoltice, jehož vítězem se stala společnost KPV 

Systém s.r.o. se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, a pověřuje starostu obce 

k podpisu Smlouvy o dílo stavební úpravy, dostavba a nástavba Základní školy Rudoltice uzavřenou 

s vítěznou společností. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/10/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900089275/1/2017 

mezi obcí a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 

27295567 zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a dále panem R. K. trvale bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene ke služebným pozemkům spočívajícího v provozování plynárenského zařízení, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/10/05 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a společností Road Medic s.r.o. se 

sídlem Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ 28586484, jejímž předmětem je oprava vybraných 

povrchů pozemních komunikací v obci Rudoltice a vytvoření nové místní komunikace 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 1.451.579,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/7/2017/10/05 

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

Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČ 28098064, jejímž předmětem je nabídka prací k zajištění 

rekonstrukce dvou mostků s pořadovým číslem M2 „Most u BD č. p. 264 a 265“ a s pořadovým číslem 

M7 „Most u BD č. p. 262“ dle Pasportu komunikací, zahrnující stavební průzkum, vyhotovení 

projektové dokumentace a inženýrskou činnost za celkovou cenu 235.000,- Kč bez DPH, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a její realizaci schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/8/2017/10/05 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předloženou panem Martinem Hlaváčkem se sídlem 

Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, jejímž předmětem je provádění technického 

dozoru stavby „Stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu Základní školy Rudoltice“ za celkovou 

cenu 11.900,- Kč vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a její realizaci schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2017/10/05 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí hostování cirkusu Josef Wertheim na pozemkové parcele č. 437 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna a v souladu s článkem 8 odst. 1a) Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011  

schvaluje osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství výše uvedenému pořadateli. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/10/05 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 ze dne 5.10.2017, jehož předmětem je 

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

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/10/05 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy k podání nabídky na zajištění programu s názvem 

„Rudoltická pouť konaná ve dnech 8.6. – 10.6.2018“, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Pro 

její vyhodnocení stanovuje komisi ve složení: Mgr. Ivo Kolomý, Jolana Kobzová, Jaroslav Suchý. 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 19.10.2017 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


