
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/06/28 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 4293/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 12.6.2018 – 28.6.2018. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou a to 5 let mezi obcí na straně jedné 

jako pronajímatel a panem M. K. trvale bytem XXX na straně druhé jako nájemce, jejímž předmětem je pronájem 

p. p. č. 4293/16 o celkové výměře 848 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem využití jako zahrady, na dobu 

určitou 5 let ve výši nájemného 2.544,- Kč za rok stanovenou dle odst. 3 ceníku obce Rudoltice schváleného 

zastupitelstvem obce dne 23.11.2015, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 53 N 18/50 mezi Českou republikou -  Státní 

pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Prha 3 – Žižkov, IČ 01312774 na straně jedné jako 

pronajímatel a obcí na straně druhé jako nájemce, jejímž předmětem je pronájem p. p. č. 3155/8 o celkové 

výměře 24 m2 na dobu neurčitou ve výši ročního nájemného 500,- Kč, na které se nachází čistička odpadních 

vod ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí a společností Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 48173398, jejímž 

předmětem je podle čl. 28, nařízení EU č. 679/2016 ochrana osobních údajů při zpracování dat spojených se 

správou obecního vodovodu, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačního systému 

HELIOS eObec mezi obcí a společností Asseco Solutions, a. s. se sídlem 140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, 

IČ 64949541, jejímž předmětem je umožnit obci užívání softwarového produktu HELIOS eObec formou 

vzdáleného přístupu prostřednictvím internetu, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje objednávku doprovodného programu Loučení s létem uzavřenou mezi 

obcí a společností Time4Fun, s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejímž 

předmětem je zajištění doprovodného programu, hudební produkce, poplatku OSA, moderace a 

propagace akce Loučení s létem, které se bude konat 1.9.2018, za celkovou částku 47.420,- bez DPH, a 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IV-12-2017620/VB/1, Rudoltice, 2583/1, nové OM, kNN mezi obcí a společností ČEZ 

distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 2472903, zastoupena společností 

K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun IČ 27494683, jejímž předmětem bude zřízení věcného 

břemene a práva umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 3247/2 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 



 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IV-12-20175530/VB/1, Rudoltice, 89/43, nové OM, garáž, kNN, mezi obcí a společností 

ČEZ distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 2472903, zastoupena 

společností K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun IČ 27494683, jejímž předmětem bude 

zřízení věcného břemene a práva umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 3354/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje zvýšení závazného ukazatele na mzdové náklady z neinvestičního 

příspěvku obce pro Základní školu a mateřskou školu Rudoltice, IČ 61234125 na celkovou částku 

380 000 Kč pro rok 2018 a to včetně odvodů zdravotního pojištění a sociálního pojištění. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice projednala předloženou cenovou nabídku na vybavení nově zrekonstruované třídy 

ZŠ (lavice, židle a tabule) v částce 84.395 Kč vč. DPH a schvaluje provést objednávku dle této cenové 

nabídky nejpozději do 30.6.2018. 
 

USNESENÍ č. RO/11A/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a panem R. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. XX v bytovém domě 

čp. XXX v obci Rudoltice k datu 30.6.2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/11B/2018/06/28 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 615/11 s panem T. D., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 12.7.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


