
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/11/01 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/11/01 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 

 

USNESENÍ č. RO/2/2018/11/01 

Rada obce Rudoltice zřizuje inventární komisi, která bude tříčlenná. 

Rada obce Rudoltice volí předsedou inventární komise Daniela Žáčka a členem inventární komise 

Jolanu Kobzovou a Michaelu Jurajdovou. 

Rada obce Rudoltice schvaluje plán inventur na rok 2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/11/01 

 
Rada obce Rudoltice zřizuje likvidační komisi, která bude tříčlenná. 
Rada obce Rudoltice schvaluje likvidační komisi pro činnost k datu od 1.1.2019 ve složení Jolana 

Kobzová, Jaroslav Suchý a Miloslav Šrámek. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/11/01 
 

Rada obce Rudoltice zřizuje sociální komisi, která bude pětičlenná. 

Rada obce Rudoltice volí předsedkyní sociální komise Miluši Onufrijovou, členem sociální komise Ing. 

Josefa Macháčka, Věru Kulihovou, Terezu Divíškovou a Zdeňku Brejšovou. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2018/11/01 
 

Rada obce Rudoltice zřizuje komisi životního prostředí, která bude pětičlenná. 

Rada obce Rudoltice volí předsedou komise životního prostředí Richarda Kohouta a členem komise 

životního prostředí Jaroslava Suchého, Pavla Řehoře, Mgr. Tomáše Kolomého a Ing. Viléma Jílka.  
 

USNESENÍ č. RO/6/2018/11/01 
 

Rada obce Rudoltice zřizuje povodňovou komisi, která bude jedenáctičlenná. 

Rada obce Rudoltice volí předsedou povodňové komise Mgr. Ivo Kolomého, 1. místopředsedou Reného 

Žáčka, 2. místopředsedou Miloslava Šrámka, členy Jolanu Kobzovou, Jaroslava Suchého, Pavla 

Řehoře, Bc. Pavla Samka, Daniela Žáčka, Jaroslava Málka, Serge Faltuse a Františka Božáka.  
 

USNESENÍ č. RO/7/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a Audiohelp z.s., Středisko pro 

sluchově postižené se sídlem České armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 49774883 v celkové výši 

2.000,-. Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Veronika Jurajdová, účetní 

 

USNESENÍ č. RO/8/2018/11/01 

 

 



 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí aj. K. 

bytem XXX, jejímž předmětem je právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě zřízení, provozování, 

údržby a oprav podzemního kanalizačního vedení k odvádění dešťových vod na území dle 

geometrického plánu č. 1260-242/2018, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Michaela Jurajdová, Obecní úřad Rudoltice 

 

USNESENÍ č. RO/9/2018/11/01 

 

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

O. bytemXXX, jejímž předmětem je právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě zřízení, provozování, 

údržby a oprav podzemního kanalizačního vedení k odvádění dešťových vod na území dle 

geometrického plánu č. 1260-242/2018, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Michaela Jurajdová, Obecní úřad Rudoltice 

 

USNESENÍ č. RO/10/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017946/VB/1,Rudoltice, p.č. 56/2, kNN mezi obcí a společností 

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

předmětem je zřízení věcného břemene jehož obsahem bude právo umístit, provozovat, opravovat a 

udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Michaela Jurajdová, Obecní úřad Rudoltice 

 

USNESENÍ č. RO/11/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 15/2018/OV 

mezi obcí a P. B. bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z domu č. p. XXX do 

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

Zodpovídá: Michaela Jurajdová, Obecní úřad Rudoltice 

 

USNESENÍ č. RO/12/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy na divadelní představení v Rudolticích v Čechách 

mezi obcí a Divadlem Ve středu z. s. Lanškroun se sídlem Vančurova 461, 563 01 Lanškroun, IČ 

26672758, jejímž předmětem je divadelní představení konané dne 9.11.2018 s názvem hry Jak vyloupit 

banku za celkovou částku 4.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zodpovídá: Jolana 

Kobzová, místostarostka obce 

 

USNESENÍ č. RO/13/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje přerušení provozu mateřské školy a školní družiny v období od 

27.12.2018 do 2.1.2019 (včetně) kdy budou probíhat vánoční prázdniny.  

Zodpovídá: Michaela Jurajdová, Obecní úřad Rudoltice 

 

USNESENÍ č. RO/14/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku č. 19/2018 zaslanou společností PIKMA s.r.o. se 

sídlem Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč, IČ 26888181, jejímž předmětem je vypracování  

 

 



 

 

projektové dokumentace opěrné zdi k víceúčelovému hřišti na 1. sídlišti obce Rudoltice v celkové výši 

39.446,- Kč vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a přijetí cenové nabídky schvaluje. 

Zodpovídá: Jolana Kobzová, místostarostka obce 

 

USNESENÍ č. RO/15A/2018/11/01 

 

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

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/15B/2018/11/01 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na 

straně jedné, jako věřitelem a paní P. B., 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, a s nájmem a odebíráním 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 15.11.2018 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


