
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/11/02 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/11/02 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/11/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2015293/VB/2 

Rudoltice, 749/9, Sodomka – RD, nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, zastoupená společností 

ELRO Czech s.r.o., se sídlem 534 01 Ostřetín č. p. 288, IČ 04669754 a dále zastoupená společností 

Servis VB, s.r.o. se sídlem Lukavička 181, 538 21 Lukavice, IČ 28811429, jejímž předmětem je zřízení a 

vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy na p. p. č. 3213/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3A/2017/11/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 74/2017/OV 

uzavřenou mezi obcí a panem J. J. trvale bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod 

z domu č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3B/2017/11/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 75/2017/OV 

uzavřenou mezi obcí a panem I. M. trvale bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod 

z domu č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/11/02 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje platový výměr pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Rudoltice Mgr. Pavla Dvořáčka, který nabývá účinnosti dnem 1.11.2017. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2017/11/02 
 

Rada obce Rudoltice projednala Návrh rozpočtu obce pro rok 2018, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a pověřuje Obecní úřad o jeho zveřejnění na úřední desce.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/11/02 
 

Rada obce Rudoltice projednala Střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2019 – 2023, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje Obecní úřad o jeho zveřejnění na úřední desce.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/11/02 
 

 

 

 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017 ze dne 2.11.2017, jehož předmětem je 

rekonstrukce domu č. p. 5 a nákup pozemků, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/11/02 
 
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. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna dle výkresu, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2017/11/02 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/5 s panem D. M., bytem XXX a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 262/8 s panem P. D., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. Rada obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze 

strany nájemce složena kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 16.11.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


