
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/03/08 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/03/08 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/03/08 

 
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. 28/12 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/3/2018/03/08 

 
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. 442/1 (nově dle GP č.1228-35/2018 st.p.č. 378/2) o 

výměře 30 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední 

desce. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/03/08 

 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a panem Hynkem Bláhou sochařem, 

restaurátorem se sídlem 517 71 Vysoký Újezd 1, IČO 64216764, jejímž předmětem je restaurování 

sousoší Kalvárie – kříže s figurou ukřižovaného Krista, postavami Panny Marie, sv. Marie Magdalény 

a sv. Jana Evangelisty v obci Rudoltice v celkové výši 94.300,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/03/08 

 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI mezi obcí a 

společností Wolters Kluwer ČR, a. s. se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha – 

Strašnice, IČ 63077639, jejímž předmětem je poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/03/08 

 

Rada obce schvaluje nákup televizoru typ LG 55UJ6307 a dálkového ovladače LG AN-MR650A pro 

potřeby obce za účelem prezentací a školení dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení za celkovou cenu 15.247,- Kč vč. DPH. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/03/08 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice, jejímž předmětem je 

uzavření mateřské školy během letních prázdnin ve dnech 2.7. - 13.7.2017, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/03/08 



 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 619/13, 616/1, dodatku č. 2 k NS č. 

619/11, dodatku č. 4 k NS č. 604/9, 612/5, 612/7, 618/3, 621/9, 623/9, dodatku č. 7 k NS č. 612/11, 

dodatku č. 8 k NS č. 624/2, dodatku č. 20 k NS č. 610/4, dodatku č. 21 k NS č. 624/3, dodatku č. 28 k NS 

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

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 22.3.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


