
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/10/04 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/10/04 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 

 

USNESENÍ č. RO/2/2018/10/04 

 
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 směny části p. p. č. 4119 (nově dle GP p. č. 4116b) a části p. p. č. 4121 

(nově dle GP p. č. 4122g) za část p. p. č. 4116 (nově dle GP p. č.4119d) a za část p. p. č. 4122 (nově dle GP p. č. 

4121e) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem přemístění a zpevnění části polní komunikace č. 6d uvedené v 

Pasportu místních komunikací ve vlastnictví obce a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru směny na úřední 

desce. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/10/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu umělecké činnosti mezi obcí a Lukášem 

Máchou, Kulturní a umělecká činnost, se sídlem Kryštofovy Hamry 141, 431 91 Vejprty, IČ 04940237, 

jejímž předmětem je vystoupení zpěváka Hynka Tomma na oslavě Mezinárodního dne seniorů za 

celkovou cenu 16.000,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4A/2018/10/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup ledničky typ Gorenje RB3091ANW za celkovou cenu 3.490,- Kč 

vč. RP a DPH dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4B/2018/10/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup osobního počítače Comfor Office S240 za celkovou cenu 11.390,- 

Kč vč. DPH, monitor 24“ LED AOC 24B1XH-FHD,IPS,HDMI za celkovou cenu 3.090,- Kč vč. DPH a 

tiskárnu HP LaserJet Pro M203dn za celkovou cenu 3.999,- Kč vč. DPH, vše dle cenové nabídky od 

společnosti OMEGA tech s.r.o. se sídlem Polská 1055, 563 01 Lanškroun, IČ 25931890, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5A/2018/10/04 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS  č. 262/5, 605/9, 623/8, dodatku č. 2 k NS č. 

612/12, 620/12, dodatku č. 3 k NS č. 617/3, dodatku č. 4 k NS č. 616/3, dodatku č. 5 k NS č. 609/1, 

609/2, 609/5, 609/11, 610/3, 610/7, 610/12, 619/1, 619/3, 619/6, 624/6, 624/13, dodatku č. 6 k NS č. 

601/9, 603/11, 605/13, 607/5, 609/3, 617/12, 619/2, 621/11, 624/12, dodatku č. 7 k NS č. 616/12, 

dodatku č. 8 k NS č. 614/2, dodatku č. 9 k NS č. 263/8, dodatku č. 10 k NS č. 622/2, dodatku č. 12 k NS 

č. 610/8, dodatku č. 14 k NS č. 617/10, dodatku č. 23 k NS č. 608/6, dodatku č. 27 k NS č. 610/4, 

dodatku č. 28 č. NS č. 624/3, dodatku č. 37 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5B/2018/10/04 
 



Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a paní M. V., 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 31. 10. 2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5C/2018/10/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 624/9 s panem J. L., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/12 s panem M. V., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 261/5 s panem J. K., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5D/2018/10/04 

 

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

Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní M. C., 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. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2018/10/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navýšení závazného ukazatele pro základní školu a mateřskou školu 

Rudoltice na čerpání mzdových nákladů včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění z 

neinvestičního příspěvku obce pro rok 2018 na částku maximálně 450.000,- Kč.   

 
 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 18.10.2018 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


