
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/03/22 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/03/22 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/03/22 

 
Rada obce Rudoltice revokuje usnesení číslo RO/4/2018/02/08 jehož předmětem bylo schválení 

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. 

 

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

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016961/VB/2 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 a p. p. č. 

30859/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/03/22 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského 

příspěvku mezi obcí a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko se sídlem Nám. J. M. Marků 12, 563 

01 Lanškroun, IČ 70902640, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádného neinvestičního členského 

příspěvku Lanškrounsku z rozpočtu obce na činnost Lanškrounska při nastavení systému zabezpečení 

osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

v celkové výši 8.668,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/03/22 
 

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. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní 

úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/03/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 3.000,- Kč, která bude vyplacena 

organizaci Motobanda Lanškrounska z.s. se sídlem nám. J. M. Marků 47, 563 01 Lanškroun, IČ 

04748026, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/03/22 

 



 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 3.000,- Kč, která bude vyplacena 

organizaci Oblastní charita Ústí nad Orlicí se sídlem Na Kopečku 356, 561 21 Letohrad, IČ 44468920, 

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/03/22 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování odborných praxí studentů mezi obcí a 

Univerzitou Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta se sídlem Univerzitní 22, 771 

11 Olomouc, IČ 61989592, jejímž předmětem je zabezpečení odborné praxe studentů SMTF UP, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/03/22 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

Splašková tlaková kanalizace podél komunikace III/31513 v obci Rudoltice, jehož vítězem se stala 

společnost Stavitelství Trynkl s.r.o. Zderaz 18, 539 44 Zderaz, IČ 28796322 s nabízenou cenou 

1.518.877,89 Kč vč. DPH, Zpráva o hodnocení nabídek a Protokol o otevírání obálek této veřejné 

zakázky malého rozsahu jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2018/03/22 

 
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. 3259/6 a části p.p.č. 3247/2 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/10/2018/03/22 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 611/2, jehož předmětem je sleva z nájmu 

po dobu 12 měsíců ve výši 10%, a to s ohledem na skutečnost, že byt nemohl být řádně užíván od 

počátku nájmu z důvodu nemožnosti využívání el. energie a plynu a pověřuje starostu obce k jeho 

podpisu. 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 5.4.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


