
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/02/08 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/02/08 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/02/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje objednávku k zajištění doprovodného programu během Rudoltického 

masopustu konaného dne 10.2.2018 předloženou společností Time4Fun, s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 

563 01 Lanškroun, IČ 02855844, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/02/08 

 

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

2008702/VB/2, Rudoltice, 51/10, Štěrba – RD, nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. 

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

Energomontáže Votroubek, s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, 

jejímž předmětem zřízení věcného břemene s právem umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

na p. p. č.  82/24 a 82/27 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/02/08 

 

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

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016961/VB/3 Rudoltice, 97/2, Marek-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 zmocněncem 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. 3089/1 v k. ú. 

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

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/02/08 

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

Centrem sociální péče se sídlem Na Pláni 1343, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 70857156 jako 

obdarovaným ve výši 5.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6A/2018/02/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 18010045C mezi Obcí Rudoltice a 

společností Sulko s.r.o. se sídlem Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, IČ 47976969, jejímž 

předmětem je výměna oken v bytovém domě č. p. 261 za celkovou cenu 440.824,- Kč vč. DPH, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6B/2018/02/08 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 18010058A mezi Obcí Rudoltice a 

společností Sulko s.r.o. se sídlem Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, IČ 47976969, jejímž 

předmětem je výměna oken v bytovém domě č. p. 262 za celkovou cenu 398.186,- Kč vč. DPH, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/02/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním 

odpadu mezi Obcí Rudoltice a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České 

Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem je doplnění specifikace stanovišť sběrných nádob pro 

jednotlivé druhy odpadů platné od 1.1.2018, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/02/08 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na zhotovení zámkové dlažby na p. č. 442/1 pro 

umístění kontejnerů s tříděným odpadem a na zhotovení nového oplocení areálu mateřské školy mezi p. 

č. 442/1 a p. č. 438/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v celkové výši 235.877,- Kč, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a realizaci projektu schvaluje.  
 

USNESENÍ č. RO/9A/2018/02/08 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/10 s paní O. P., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9B/2018/02/08 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 615/1, dodatku č. 2 k NS č. 606/2, 606/12, 

613/7, 623/11, dodatku č. 3 k NS č. 263/8, 614/9, dodatku č. 4 k NS č. 612/8, 620/9, 623/1, 623/12, 

624/10, 625/4, 626/3, dodatku č. 5 k NS č. 604/8, dodatku č. 6 k NS č. 603/9, 615/3, dodatku č. 7 k NS 

č. 619/12, dodatku č. 9 k NS č. 262/10, dodatku č. 19 k NS č. 610/4, dodatku č. 20 k NS č. 624/3, 

dodatku č. 27 k NS č. 624/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 22.2.2018 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


