
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/12/20 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/12/20 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Rudoltice, IČ 61234125, pro rok 2018, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

Výnosy z hlavní činnosti:  9 804 703,- Kč 

Výnosy z hospodářské činnosti:     15 100,- Kč 

Náklady z hlavní činnosti:            9 804 703,- Kč 

Náklady z hospodářské činnosti:    14 900,- Kč 

 

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce činí 1 750 000 Kč. Rada obce schvaluje tento závazný ukazatel: 

z tohoto neinvestičního příspěvku obce je na mzdové náklady, včetně odvodů zdravotního pojištění a 

sociálního pojištění možno čerpat maximálně 272 000 Kč.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Rudoltice, IČ 61234125, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4A/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích Dodatek č. 1 

ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřený mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a Miloslavem 

Šrámkem podle ust. § 59 odstavec 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. Rada obce pověřuje starostu k jeho podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/4B/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích Dodatek č. 1 

ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřený mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a Antonínem 

Smolčákem podle ust. § 59 odstavec 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada obce pověřuje starostu k jeho podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/12/20 
 
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 nákresu, který 

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

USNESENÍ č. RO/6/2017/12/20 
 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 217010939/4 mezi obcí a Hradeckou lesní a 

dřevařskou společností a.s. se sídlem Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ 60913827, jejímž 

předmětem je zpracování vytěžené dřevní hmoty, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/12/20 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku 

mezi obcí a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko se sídlem Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČ 

70902640, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku Lanškrounsku 

z rozpočtu obce na realizaci projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území 

Lanškrounska“, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje osvobození od poplatku za pronájem sálu místního kulturního domu pro 

Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice, který dne 17.2.2018 pořádá na sále Hasičský ples. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 3135433515 mezi Obcí Rudoltice a Českou 

pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Prha 1, IČ 45272956, jejímž předmětem je krátkodobé 

úrazové skupinové pojištění mládeže, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/12/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017 ze dne 20.12.2017 jehož předmětem je 

dotace na Lesní hospodářský plán, DSO Lanškrounsko drobná architektura, vnitřní správa městská 

policie, výstavba komunikace, měřič rychlosti v lokalitě Zámeček, a které je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11A/2017/12/20 

 
Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/7/2017/10/05 schválené dne 10.5.2017.  

 

USNESENÍ č. RO/11B/2017/12/20 

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 tří mostků s pořadovým číslem M2 „Most u BD č. p. 264 a 265“, s pořadovým číslem M7 

„Most u BD č. p. 262“ a s pořadovým číslem M9 „Most u BD č.261“ dle Pasportu komunikací, 

zahrnující stavební průzkum, vyhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost za celkovou 

cenu 325.000,- Kč bez DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a její realizaci schvaluje. 
 

USNESENÍ č. RO/12A/2017/12/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 11 v bytovém domě čp. 261 

v obci Rudoltice ke dni 14.1.2018 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12B/2017/12/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX se slečnou L. H., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 



 

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

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12C/2017/12/20 

 

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

jako věřitelem a paní Z. Š., 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 výmalbou 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. 

 

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. 

 

USNESENÍ č. RO/12D/2017/12/20 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 7 v bytovém domě čp. 623 v obci 

Rudoltice ze dne 27.11.2017. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 13 v bytovém domě čp. 610 v obci 

Rudoltice ze dne 22.11.2017. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2017/12/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0254/2017/VOZ/01 mezi 

obcí a KPV SYSTÉM s.r.o. se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, jejímž 

předmětem je upřesnění změn vyplynuvších při realizaci stavby „Stavební úpravy, dostavba a nástavba 

objektu mateřské školy Rudoltice“, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/14/2017/12/20 

 

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

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016789/SOBS VB/02 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 bude zřízení věcného břemene s právem umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 4139 a 1560/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 11.1.2018 od 19:00 hodin  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


