
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/09/06 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/09/06 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 

 

USNESENÍ č. RO/2/2018/09/06 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí a společností ARROWS dotace 

s.r.o. se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ 06639623, jejímž předmětem jsou dotační služby pro 

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

a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/3/2018/09/06 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě nízkého napětí číslo 18_NN_1008762291 mezi obcí a společností ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jejímž předmětem 

je připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě a zajištění dohodnutého rezervovaného příkonu 

pro investici Kanalizace od silnice I. třídy k budově č. p. 1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/4/2018/09/06 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 ze dne 6.9.2018 jehož předmětem je 

rekonstrukce budovy č. p. 5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a které je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5A/2018/09/06 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 13/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a J. H., 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/5B/2018/09/06 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 14/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a P. Ř., 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/6A/2018/09/06 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 616/1, dodatku č. 4 k NS č. 606/9, 

dodatku č. 5 k NS č. 601/4, dodatku č. 7 k NS č. 608/3, dodatku č. 8 k NS č. 263/8, 617/1, dodatku č. 9 

k NS č. 621/7, dodatku č. 11 k NS č. 276/1, 621/10, dodatku č. 26 k NS č. 610/4, dodatku č. 27 č. NS č. 

624/3, dodatku č. 34 k NS č. 624/8, a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/6B/2018/09/06 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v bytovém domě čp. 604 v obci 

Rudoltice ze dne 31.7.2018. 
 

 

 



 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 v bytovém domě čp. 601 v obci 

Rudoltice ze dne 20.8.2018. 

 

USNESENÍ č. RO/6C/2018/09/06 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na 

straně jedné, jako věřitelem a paní K. Š., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které 

vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 

XXX v bytovém domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí 

Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem J. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 

dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka 

vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s 

užíváním bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada 

obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí 

Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní K. N., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 

dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka 

vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s 

užíváním bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada 

obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí 

Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní M. Z., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 

dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka 

vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s 

užíváním bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada 

obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 20.9.2018 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


