
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/12/06 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/12/06 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2A/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 77/2017/OV 

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

z rodinného domu na parcele číslo XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/2B/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 78/2017/OV 

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

z rodinného domu na parcele číslo XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje investiční záměr v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

pro ORP Lanškroun CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000590, jehož předmětem je „Bezbariérovost budov 

základní i mateřské školy (Rudoltice 2, Rudoltice 200), a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4A/2017/12/06 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na služby spojené 

s odstraňováním odpadu mezi obcí a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České 

Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem je cena za odstraňování odpadu platná od 1.12.2017, a 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4B/2017/12/06 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na svoz a odstraňování 

komunálního odpadu z odpadových nádob mezi obcí a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se 

sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem jsou podmínky a cena za 

odstraňování komunálního odpadu platné od 1.1.2018, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4C/2017/12/06 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním 

odpadu mezi obcí a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 

49813862, jehož předmětem je specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů, a 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4D/2017/12/06 
 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 16 k Nájemní smlouvě mezi obcí a společností 

EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem je 

specifikace pronajímaných odpadových nádob a cena za jejich pronájem, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

2008777/VB/2 Rudoltice 719_7, Marek, RD, nové OM, knn, mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. 

s. se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená společností 

K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, jejímž předmětem je právo 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 3206/3 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

2003086/VB/1 Rudoltice 437, Obec, přeložka knn, mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. se 

sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená společností 

K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, jejímž předmětem je právo 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 437 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí a Lanškrounsko se 

sídlem Nám J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČ 70902640, jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního příspěvku Lanškrounsku z rozpočtu obce na realizaci projektu „Drobná architektura 

Laškrounska“ v celkové výši 17.250,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016686/VB/2,Rudoltice,493,Chládek-novéOm,kNN mezi obcí 

a společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 

24729035, zastoupená společností Energomontáže Votroubek s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene s právem umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti Miloslavu Šrámkovi podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce 

jednatele uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, ve výši XXX Kč. 

 

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mimořádnou 

finanční odměnu jednateli společnosti Antonínu Smolčákovi podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce 



jednatele uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, ve výši XXX Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení jednorázové odměny ve výši XXX Kč řediteli příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice ze mzdových prostředků příspěvkové organizace. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/12/06 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a příspěvkovou organizací 

Albertinum, odborný léčebný ústav, se sídlem Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk, IČ 00196096 

v celkové výši 6.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/13A/2017/12/06 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/9 s paní L. A., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/2 s paní L. H., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu.  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 616/10 s paní M. T., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

 

USNESENÍ č. RO/13B/2017/12/06 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  

dodatku č. 1 k NS č. 610/10, 620/5, dodatku č. 2 k NS č. 276/2, 607/10, 614/9, 618/2, 621/4, 623/3, 

dodatku č. 3 k NS č. 604/5, 623/5, dodatku č. 4 k NS č. 620/3, 620/4, 620/10, 620/11, 620/13, 622/7, 

622/8, 622/10, 622/11, 623/10, 624/4, dodatku č. 5 k NS č. 609/13, dodatku č. 6 k NS č. 276/4, 603/3, 

625/1, dodatku č. 7 k NS č. 626/1, dodatku č. 8 k NS č. 622/4, dodatku č. 9 k NS č. 620/1, dodatku č. 10 

k NS č. 623/6, dodatku č. 11 k NS č.628/1, dodatku č. 17 k NS č. 610/4, 624/3, dodatku č. 25 k NS č. 

624/8, dodatku č. 32 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve středu 20.12.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


