
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/01/11 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/01/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/01/11 
 
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 p. p. č. 3148/6 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/3/2018/01/11 
 
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 p. p. č. 3089/11 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/4/2018/01/11 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Empemont s.r.o. se sídlem Železničního vojska 

1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 559488860, která je správcem bezdrátového rozhlasu v obci, jejímž 

předmětem je rozšíření místního bezdrátového rozhlasu o 7 kusů reproduktorů v lokalitě Zámeček a 4 ks 

reproduktorů v obci za celkovou cenu 239.646,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/01/11 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí cenu vodného 39,49 Kč vč. DPH (34,34 Kč bez DPH), která je dána 

ceníkem společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398 a cenu stočného 31,59 Kč vč. DPH (27,47 Kč 

bez DPH), která je stanovena v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 19.12.2011 ve výši 80% ceny 

vodného, a které jsou platné od 1.1.2018. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/01/11 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí a Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností 

Temo-Telekomunikace a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČ 25740253, jejímž 

předmětem je zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení k pozemku v rozsahu 

vymezeném v geometrickém plánu č. 1218-230/2017 ze dne 30.11.2017 potvrzeným Katastrálním úřadem dne 

12.12.2017a to v souvislosti s plánovanou výstavbou bazénu na p.p.č.437, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/01/11 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 70143 o nájmu hrobového místa mezi obcí a 

R. Ch. bytem XXX, jehož předmětem je prodloužení doby pronájmu hrobového místa, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/01/11 



 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí mezi obcí a Františkem 

Lagronem mladším bytem 533 16 Sopřeč 45, IČ 69855749, jejímž předmětem je zajištění zábavných atrakcí na 

Rudoltické pouti konané ve dnech 8. – 10. června 2018, a která nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2018/01/11 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 1/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a J. J. bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z p. p. č. XXX 

do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/01/11 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 11.1.2018 jehož předmětem je 

souhrnný dotační vztah, volba prezidenta, dotace Lanškrounsku – kompostéry, a které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2018/01/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 615/4, dodatku č. 3 k NS č. 622/12, 

dodatku č. 4 k NS č. 612/3, dodatku č. 5 k NS č. 619/4, dodatku č. 6 k NS č. 263/6, 607/1, 616/6, 627/4, 

dodatku č. 7 k NS č. 603/3, 617/1, dodatku č. 8 k NS č. 261/3, 264/10, 626/1, dodatku č. 9 k NS č. 

262/11, 611/3, dodatku č. 10 k NS č. 265/14, 276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 620/1, dodatku č. 11 k NS č. 

604/4, 605/6, 610/8, 613/8, 621/3, 623/6, dodatku č. 12 k NS č. 618/1, 628/1, dodatku č. 18 k NS č. 

624/3, dodatku č. 20 k NS č. 608/6, dodatku č. 33 k NS č. 614/11, jejichž předmětem je sleva z nájmu za 

výkon funkce domovního důvěrníka v roce 2018 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 264/3, 608/4, 618/10, dodatku č. 3 k NS č. 

261/2, 611/9, 616/7, 619/8, dodatku č. 4 k NS č. 614/1, 616/12, 622/5, dodatku č. 5 k NS č. 621/5, 

dodatku č. 6 k NS č. 603/8, 608/12, dodatku č. 7 k NS č. 617/9, dodatku č. 8 k NS č. 607/12, dodatku č. 

11 k NS č. 617/10, dodatku č. 12 k NS č. 619/5, dodatku č. 13 k NS č. 610/11, dodatku č. 18 k NS č. 

610/4, dodatku č. 19 k NS č. 624/3, dodatku č. 21 k NS č. 608/6, dodatku č. 26 k NS č. 624/8, dodatku č. 

34 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 5 k NS č. 622/6, jehož předmětem je změna v osobě 

nájemce a pověřuje starostu ke jejich podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 25.1.2018 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


