
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/05/03 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/03 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 1216/7, 4443, 4220, 4216/2 a 

části p. p. č. 1024 a 4245/1  v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 

ve dnech 18.4.2018 – 3.5.2018. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu zemědělských pozemků 

mezi obcí a společností Zámecký vrch, zemědělská usedlost s.r.o. se sídlem Rudoltice 16, 561 25 

Rudoltice, IČ 47469536, jehož předmětem je doplnění p. p. č. 1216/7, 4443, 4220, 4216/2 a části p. p. 

č. 1024 a 4245/1  v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna podléhajících pachtu, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí a Římskokatolickou farností 

Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice č.p. 1, IČ 49314602, jejímž předmětem je nájem částí pozemků 

p.č. 3155/5, p.č. 4148 a p.č. 4201 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem přístupové cesty k 

pozemkům, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí a Římskokatolickou farností 

Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice č.p. 1, IČ 49314602, jejímž předmětem je nájem částí pozemků 

p.č. 10, p.č. 11/1 a p.č. 3155/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem skladování materiálu a 

techniky, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací č. 3/2018/OV uzavřenou 

mezi obcí a panem R. Š. 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/6/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním 

odpadu mezi obcí a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 

49813862, jehož předmětem je specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů, a 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/05/03 

 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 17 k Nájemní smlouvě mezi obcí a společností 

EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem je 

specifikace pronajímaných odpadových nádob a cena za jejich pronájem, a který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 

18_SOBS01_4121396303 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín IV Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS 

připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit obci Rudoltice rezervovaný příkon ve výši uvedené 

v technických podmínkách připojení na p. p. č. 3093/7 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2012695/VB/636 Rudoltice, pí. Sedláková-nová OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. se 

sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jejímž předmětem je právo 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1592/15, 1600/15 a 

1608/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne 3.5.2018, jehož předmětem je 

Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Rudoltice – dotace z MŠMT ČR v rámci OP VVV, a které je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 ze dne 3.5.2018, jehož předmětem je                                    

1. záloha dotace na Hravou družinu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2018/05/03 

 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na provádění technického dozoru stavby „Tlaková 

splašková kanalizace podél komunikace III/31513 v Rudolticích“ v celkové výši 11.900,- Kč zaslanou 

Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a nabídku schvaluje. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 17.5.2018 od 19:00 hodin  

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


