
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/01/25 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/01/25 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/01/25 

 

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

smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2009601/VB/1 Rudoltice, 885/3, Dostálek-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 Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s. se sídlem Prha 8, 

Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ 63080605, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene 

s právem umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 3088/3 a 

3451/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a 

Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13.12.2007, jehož předmětem je převod finanční částky Městské 

knihovně Lanškroun na nákup knih pro Obecní knihovnu v Rudolticích, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a paní A. 

Z. bytem XXX jako obdarovaným ve výši 15.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/SO/2018 mezi Obcí Rudoltice a 

společností Stavitelství Trynkl s.r.o. se sídlem Zderaz 18, Proseč u Skutče 539 44, IČ 28796322, jejímž 

předmětem je odvodnění místní komunikace na p. p. č. 4065 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali celé 1. pololetí školního roku 

2017/2018 v Základní škole Rudoltice, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního příspěvku rodičům dětí Základní školy Rudoltice 

ve výši 2500,- Kč za 1. pololetí školního roku 2017/2018 za každé dítě, podmínkou vyplacení příspěvku 

je docházka dítěte po celé 1. pololetí daného školního roku v Základní škole Rudoltice a bezdlužnost 

rodičů vůči obci. Nárok na výplatu částky 2.500,- Kč zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude 

případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném dni výplaty této částky.  

Termín výplaty je stanoven na 5.2. až 7.2.2018, zodpovídá Jaroslava Jašniaková, účetní obce. 



 

USNESENÍ č. RO/7/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 25.1.2018 jehož předmětem je 

rozšíření místního rozhlasu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/01/25 

 
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. 3451/4, p. p. č. 366/3 a části p. p. č. 3451/11 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/9/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí investičního úvěru v částce 10 mil. Kč dle 

Indikativní nabídky České spořitelny a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Prha 4, PSČ 140 00, IČ 

45244782, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku od společnosti Sulko s.r.o. se sídlem Československé 

armády 981/41, 789 01 Zábřeh, IČ 47976969, jejímž předmětem je výměna stávajících oken za 

plastová u bytových domů č. p. 261 a 262 ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a rozhodlo ji schválit. 

 

USNESENÍ č. RO/11A/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 623/7 s paní K. N., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 611/2 s panem S. B., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/11B/2018/01/25 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v bytovém domě čp. 605 v obci 

Rudoltice ze dne 25.1.2018. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v bytovém domě čp. 623 v obci 

Rudoltice ze dne 30.11.2017. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 8.2.2018 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


