
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/02/22 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/02/22 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/02/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle 

sazby 3 UX mezi obcí a společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, se sídlem 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, jejímž předmětem je pojištění osob – 11 členů sboru 

dobrovolných hasičů na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/02/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 2/2018/OV 

mezi obcí a J. K. 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/4/2018/02/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a skupinou Pionýr, z. s. 

– Pionýrská skupina Vodní sporty se sídlem 561 25 Rudoltice 65, IČ 68244711, jejímž předmětem je 

účelové poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000,- Kč na pořádání akcí pro děti, 

volnočasové aktivity, na nákup neinvestičního majetku a na úhradu dalších neinvestičních nákladů 

spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou by založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2018, a 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/02/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a Spolkem přítel sportu 

Sázava u Lanškrouna o. s. se sídlem 563 01 Sázava čp. 34, IČ 22663428, jejímž předmětem je účelové 

poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 25.000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s chodem 

ženského fotbalového oddílu (vybavení, cestovné, rozhodčí, apod.) a dalších neinvestičních nákladů 

spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2018, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/02/22 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na restaurování kalvárie – kříže s postavami v obci 

Rudoltice v roce 2018 na p. č. 4014 v celkové výši 94.300,- Kč, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a realizaci projektu schvaluje.  
 

USNESENÍ č. RO/7/2018/02/22 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů vydání výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace pro uchazeče o  



 

 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je „Splašková tlaková kanalizace podél 

komunikace III/31513 v obci Rudoltice“, zadavatelem je Obec Rudoltice, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/02/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 21 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 1.2.2018, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/9A/2018/02/22 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 10 k NS č. 601/7, jehož předmětem je ukončení 

společného nájmu nájemců a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 6 k NS č. 608/11, jehož předmětem je sleva z nájmu 

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

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 19 k NS č. 610/4 a pověřuje starostu obce k jeho 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9B/2018/02/22 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/2 s paní L. H., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9C/2018/02/22 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí 

Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní K. N., 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 odebíráním služeb a s vyúčtováním nájemného a 

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 8.3.2018 od 19:00 hodin  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


