
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/10/19 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/10/19 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy uzavřenou mezi obcí a Audiohelp z.s., 

Středisko pro sluchově postižené, Č. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 49774883 v celkové výši 

2.000,-. Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy uzavřenou mezi obcí a S. L., trvale bytem 

XXX v celkové výši 3.000,- Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č. 7000070140 o nájmu hrobového místa uzavřenou 

mezi obcí a panem P. M., trvale bytem XXX, jejímž předmětem je nájem hrobového místa na dobu od 

1.4.2017 do 31.3.2027, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017 ze dne 19.10.2017, jehož předmětem 

jsou Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a neinvestiční příspěvek Dobrovolnému svazku 

obcí Lanškrounsko, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/5/2017/07/13 a č. RO/6/2017/07/13 z důvodu pochybení 

ze strany ČEZ Distribuce, a.s.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/10/19 

 

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_4121333719 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. 1560/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/10/19 

 

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_4121337831 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. 1560/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování pořadu mezi obcí a společností 

6SK s.r.o. se sídlem Seifertova 681/79, 130 00 Praha, IČ 28488211, jejíž předmětem je zprostředkování 

vystoupení hudební skupiny NO NAME na Rudoltické pouti dne 8.6.2018 v celkové výši 175.000,- bez 

DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje likvidaci vyřazeného vybavení – nábytku Základní školy a mateřské 

školy Rudoltice. Vyřazený nábytek bude ze strany základní školy v první řadě nabídnut neziskovým 

organizacím v obci, případně veřejnosti, zbytek bude zlikvidován standardním způsobem. 

 

USNESENÍ č. RO/11A/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o změně závazku, uznání a 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/11B/2017/10/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  

dodatku č. 1 k NS č. 609/9, 613/1, 613/3, 619/9, 622/9, dodatku č. 2 k NS č. 613/2, dodatku č. 3 k NS č. 

616/12, 617/5, dodatku č. 4 k NS č. 615/6, 617/6, 619/4, dodatku č. 5 k NS č. 609/3, 617/12, dodatku č. 

6 k NS č. 617/4, 615/12, dodatku č. 7 k NS č. 608/1, dodatku č. 10 k NS č. 617/10, dodatku č. 11 k NS č. 

617/11, dodatku č. 12 k NS č. 610/11, dodatku č. 15 k NS č. 610/4, 624/3, dodatku č. 19 k NS č. 608/6, 

dodatku č. 23 k NS č. 624/8 a dodatku č. 30 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 2.11.2017 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


