
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/05/31 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/31 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/31 
 
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. 4293/16 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje 

obecní úřad ke zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na zajištění programu mezi obcí a společnostní 

Time4Fun s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejímž předmětem je zajištění 

programu na Rudoltické pouti 2018 v celkové výši 367.356,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/4/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2017 a doporučuje 

Zastupitelstvu obce jeho schválení, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/5A/2018/05/31 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a J. Z., trvale 

bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/5B/2018/05/31 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a M. a E. B., 

trvale bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. XXX v  k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/5C/2018/05/31 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a M. J., trvale 

bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. XXX a p. p. č. XXX v  k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/5D/2018/05/31 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí J. a S. B., trvale 

bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. XXX v  k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 



 

 

USNESENÍ č. RO/5E/2018/05/31 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a TJ Sokol 

Rudoltice, se sídlem Rudoltice 64, IČ 68244908, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. 

č. 2472/2 v  k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/5F/2018/05/31 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a L. P., trvale 

bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. XXX v  k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

 

USNESENÍ č. RO/6A/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 5/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí J. B., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z rodinného 

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

 

USNESENÍ č. RO/6B/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 6/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a M. B., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z rodinného 

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

 

USNESENÍ č. RO/6C/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 7/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a M. J., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z rodinného 

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

 

USNESENÍ č. RO/6D/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 8/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a L. P., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z rodinného 

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

 

USNESENÍ č. RO/6E/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 9/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a TJ Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, IČ 68244908, jejímž předmětem je 

vypouštění odpadních vod z budovy kabin č. p. 64 do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6F/2018/05/31 
 

 

 

 

 



 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 10/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a Základní školou a mateřskou školou Rudoltice, se sídlem Rudoltice 200, IČ 

61234125, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z budovy základní školy č. p. 200 a z budovy 

mateřské školy č. p. 2 do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/05/31 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v bytovém domě čp. 615 v obci 

Rudoltice ze dne 30.5.2018. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 14.6.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


