
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/08/23 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/08/23 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/08/23 

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

2009601/VB/01, Rudoltice, 885/3, XXX – nové OM, kNN mezi obcí jako povinná na straně jedné a 

společností ČEZ Distribuce s.r.o. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 

jako oprávněná na straně druhé, jejímž předmětem je ze strany povinné strpět právo oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 3088/3 a 3451/5 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/3/2018/08/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje instalaci dvou klimatizačních jednotek do nové kanceláře obecního 

úřadu v bývalé třídě mateřské školy v budově č. p. 95 dle cenové nabídky ze dne  21.8.2018 zaslané 

společností BELLCOM s.r.o, se sídlem Na Větru 913, 56301 Lanškroun, IČO 64791700, v celkové výši 

58.820,- Kč bez DPH, cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2018/08/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje přemístění kanceláře obecního úřadu a starosty obce do 1. poschodí 

budovy č. p. 95 kde se uvolnily prostory po přestěhování třídy do zrekonstruované budovy mateřské 

školy.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/08/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup nového nábytku pro vybavení nové kanceláře obecního úřadu 

v bývalé třídě mateřské školy v budově č. p. 95 dle cenové nabídky společnosti B2B Partner s.r.o. se 

sídlem Plzeňská 3070, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČ 27830306, ze dne 23.8.2018, v celkové výši 

212.861,- Kč  bez DPH, v ceně je zahrnuta sleva 16,33 % a doprava, cenová nabídka je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2018/08/23 

Rada obce Rudoltice projednala žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice ze dne 20.8.2018 o 

povolení výjimky z počtu žáků v mateřské školy pro školní rok 2018/2019 ve třídě Berušky na 25 dětí 

(povolená kapacita je 27 dětí) a ve střídě Sluníčka  na 26 dětí (povolená kapacita je 28 dětí) a tuto 

výjimku schvaluje.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/08/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení parkovacího místa u vchodu do bytového domu č. p. XXX pro 

pana P. V., který vlastní průkaz Zdravotně těžce postižený. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/08/23 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku zaslanou společností ARROWS dotace s.r.o. se 

sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ 06639623, jejímž předmětem je nabídka dotační služby pro 

získání finanční podpory z Fondu podpory sportovišť pro výstavbu multifunkčního hřiště na 1. sídlišti, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a kterou schvaluje.  



 

USNESENÍ č. RO/9A/2018/08/23 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX1 s paní M. T., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX s paní O. K., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX s paní A. G., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9B/2018/08/23 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a paní O. L., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájemcem, jež je 

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

čp. XXX, v obci Rudoltice k datu 30. 9. 2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/9C/2018/08/23 
Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/4A/2018/08/09, jehož předmětem je uzavření NS č. XXX 

s panem L. L., bytem XXX. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 6.9.2018 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


