
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/04/19 
 

USNESENÍ č. RO/1/2018/04/19 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 95, IČ 61238333 v celkové výši 20.000,- Kč, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a M. M. bytem XXX v celkové 

výši 12.000,- Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/04/19 

 

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

společností ACTIVITY Lanškroun o. s. se sídlem Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, IČO 22823662 

jako obdarovaným, ve výši 5.000,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi obcí a Liborem 

Černohlávkem se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice, IČ 16539184, jejímž předmětem je bezplatné 

odstraňování a likvidace použitých jedlých olejů a tuků, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí a Povodím Moravy s. 

p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 

k pozemkům v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 1231/63/2018, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 ze dne 19.4.2018 jehož předmětem je 

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko - členský příspěvek, GDPR; kamenosochařské práce – sousoší 

Kalvárie, pomník Prusko-rakouská válka, oprava památníku obětem 2. světové války; dar Sboru 

dobrovolných hasičů Rudoltice, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 

rok 2018/2019 vydanou Základní školou a mateřskou školou Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 200, 

IČ 61234125, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 



USNESENÍ č. RO/9/2018/04/19 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí Směrnici o omezení a přerušení provozu mateřské školy vydanou 

Základní školou a mateřskou školou Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 200, IČ 61234125, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o skončení smlouvy č. 33/2017/OV uzavřenou mezi obcí a 

panem F. B., trvale bytem XXX, jejímž předmětem je ukončení platnosti smlouvy o odvádění odpadních 

vod kanalizací, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2018/04/19 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací č. 2/2018/OV uzavřenou 

mezi obcí a panem M. B., trvale bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod 

z nemovitosti č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2018/04/19 

 
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. 3093/2 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/13A/2018/04/19 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 605/9 s paní M. K., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 623/8 s panem J. M., bytem XXX a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 262/5 s panem P. L., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. Rada obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze 

strany nájemce složena kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

USNESENÍ č. RO/13B/2018/04/19 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 2 v bytovém domě čp. 623 v 

obci Rudoltice ke dni 30.4.2018 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 5 v bytovém domě čp. 262 v 

obci Rudoltice ke dni 30.4.2018 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 3.5.2018 od 19:00 hodin  

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


