
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/04/05 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/04/05 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/04/05 

 

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

panu J. B., bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/04/05 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku zaslanou společností RECPROJEKT s.r.o. se sídlem 

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 26014327, jejímž předmětem je nabídka autorského dozoru 

v rámci provádění stavby „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace včetně přípojek podél 

komunikace III/31513“ v celkové výši 5.580,- Kč bez DPH za jednu účast na vybraných kontrolních 

dnech a 700,- Kč bez DPH za 1 hod. práce v sídle společnosti, kterou by bylo nutné provádět mimo 

kontrolní dny, a jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada obce Rudoltice realizaci nabídky 

schvaluje.  
 

USNESENÍ č. RO/4/2018/04/05 

 
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 pronájmu p.p.č. 1216/7, p.p.č. 4443, p.p.č. 4220, p.p.č. 4216/2, části p.p.č. 

1024 a části p.p.č. 4245/1 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/5/2018/04/05 

 
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. 18/9 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/6/2018/04/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č.1/2018 „Splašková tlaková kanalizace podél 

komunikace III/31513 v obci Rudoltice mezi obcí a Miloslavem Trynklem se sídlem Zderaz 18, 539 44 

Proseč, IČ 28796322, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Splašková 

tlaková kanalizace podél komunikace III/31513 v obci Rudoltice v celkové výši 1.518.877,89 Kč bez 

DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/04/05 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 30.4.2018 a 7.5.2018 v souladu 

s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 



 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/04/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 ze dne 5.4.2018 jehož předmětem jsou 

opravy komunikací, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2018/04/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu č. 7000070151o nájmu hrobového místa mezi obcí a panem 

M. D. trvale bytem XXX, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/04/05 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 5.000,- Kč, která bude vyplacena 

p. Krasavě Šerkopové, bytem Rudoltice 608, IČ 44499256, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/11A/2018/04/05 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 263/3, 601/12, dodatku č. 3 k NS č. 

611/13, 619/11, 622/1, dodatku č. 4 k NS č. 622/12, dodatku č. 5 k NS č. 605/2, 616/12, dodatku č. 6 

k NS č. 624/1, dodatku č. 9 k NS č. 607/12, dodatku č. 12 k NS č. 617/10, dodatku č. 14 k NS č. 610/11, 

dodatku č. 21 k NS č. 608/6, 610/4, dodatku č. 22 k NS č. 624/3, dodatku č. 29 k NS č. 624/8, dodatku č. 

35 k NS č. 614/11, č. 5 k NS č. 603/4 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 
 

USNESENÍ č. RO/11B/2018/04/05 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 610/13 s paní N. K., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/11C/2018/04/05 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 11 k NS č. 609/7, jehož předmětem je ukončení 

funkce domovního důvěrníka a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 19.4.2018 od 19:00 hodin  

 
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


