
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/11/16 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/11/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/11/16 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na kamenosochařské práce zaslanou panem 

Zdeňkem Zelinkou, Kamenosochařství se sídlem Krátká 8, 568 02 Svitavy, IČ 13709585, jejíž 

předmětem je renovace pomníku pruských husarů v celkové výši 52.166,-Kč, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. Rada obce Rudoltice cenovou nabídku schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 12.000,- Kč, která bude 

vyplacena J. B. bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje finanční příspěvek v maximální výši 16.000,- Kč na pořízení darů do 

tomboly pro kulturní akci s názvem Pyžamová párty, která se bude konat 25.11.2017 na sále místního 

kulturního domu, jejíž je spolupořadatel a  jejíž výtěžek bude věnován psímu útulku Canis centrum 

Lanškroun.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/11/16 
 

Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovými nabídkami, jejichž předmětem je zajištění doprovodného 

programu akce Rudoltická pouť 2018, zaslanými společností Studio Artefakt s.r.o. Hradec Králové, IČ 

25920944, společností Time4Fun s.r.o. Herbortice, IČ 02855844 a společností Golempress s.r.o. 

Letohrad, IČ 25937651, a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice schvaluje pro zajištění doprovodného programu Rudoltická pouť 2018 společnost  

Time4Fun s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun,  IČ 02855844.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/11/16 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a M. J. trvale bytem 

XXX, jejíž předmětem je výstavba podzemního vedení odpadní kanalizace přes p. p. č. XXX a p. p. č. 

XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna a to za účelem odvodu splaškových vod do čističky odpadních vod, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí aj. B. a S. B. oba trvale 

bytemXXX, jejíž předmětem je výstavba podzemního vedení odpadní kanalizace přes p. p. č. XXX v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna a to za účelem odvodu splaškových vod do čističky odpadních vod, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 



USNESENÍ č. RO/8/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a M. B. a E. B. oba 

trvale bytem XXX, jejíž předmětem je výstavba podzemního vedení odpadní kanalizace přes p. p. č. 

XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna a to za účelem odvodu splaškových vod do čističky odpadních vod, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/11/16 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 76/2017/OV 

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

z domu na p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017 ze dne 16.11.2017 jehož předmětem je 

rekonstrukce budovy mateřské školy a Hravá družina, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Plán inventur na rok 2017, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

Rada obce Rudoltice zřizuje inventarizační komisi, jejímž předsedou je Daniel Žáček a členy Jolana 

Kobzová a Michaela Jurajdová. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice ze dne 13.12.2017 o 

přerušení provozu mateřské školy a školní družiny v období od 27.12.2017 do 2.1.2018 (včetně) 

z důvodu probíhajících „Vánočních prázdnin“ a  tuto žádost schvaluje. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dovybavení umělé horolezecké stěny v místní tělocvičně o cca 10 úchytů 

za předpokládanou cenu 2.000,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/14A/2017/11/16 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  

dodatku č. 2 k NS č. 263/8, 605/10, 612/13, 613/10, 615/2, dodatku č. 3 k NS č. 607/6, 623/12, dodatku 

č. 4 k NS č. 602/5, 621/5, dodatku č. 5 k NS č. 603/9, dodatku č. 6 k NS č. 612/9, 617/8, 619/12, 

dodatku č. 7 k NS č. 624/2, dodatku č. 12 k NS č. 615/9, dodatku č. 16 k NS č. 610/4, 624/3, dodatku č. 

24 k NS č. 624/8, dodatku č. 31 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 611/2, jehož předmětem je přechod nájmu 

dle ust. § 2279, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/14B/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 606/11 s panem P. P., bytem XXX a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 605/9 s paní L. A., bytem XXX, Skuteč a pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 

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

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/11 s paní Š. K., bytem XX a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/14C/2017/11/16 

 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ze dne 13.11.2017, 

vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu žadatelům dle seznamu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko 

rady obce ke jejich žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v 

okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech. 

 

USNESENÍ č. RO/14D/2017/11/16 

 

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

jako věřitelem a paní D. H., 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 nájmem a s odebíráním 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. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 7.12.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


