
Usnesení Rady obce Rudotlice č. RO/2014/11/27  
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2014/11/27  

 

Rada obce schvaluje výpověď smlouvy o poskytování právních služeb Mgr.Janě Zwyrtek 

Hamplové a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  

 

USNESENÍ č. RO/2/2014/11/27  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navrhovaného předsedu inventární komise Daniela Žáčka a 

členy inventární komise Jolanu Kobzovou a Michaelu Zvárovou. 

Rada obce Rudoltice schvaluje plán inventur na rok 2014, který je nedílnou součástí totoho 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2014/11/27  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje likvidační komisi pro činnost k datu 31.12.2014 ve složení 

Jolana Kobzová, Jaroslav Suchý, Miloslav Šrámek. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2014/11/27  

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh rozpočtu obce Rudoltice a doporučuje zastupitelstvu 

obce Rudoltice schválit rozpočet obce Rudoltice pro rok 2015 

 

USNESENÍ č. RO/5/2014/11/27 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje smlouvu a čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH 

obce dokonce roku 2014 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

  

USNESENÍ č. RO/6/2014/11/27 

 
       Rada obce Rudoltice schvaluje celkový počet 5 zaměstnanců obecního úřadu Rudotlice. 

 

 

USNESENÍ č. RO/7/2014/11/27 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení členů komise p. Eriky Kohoutové a Mgr. 

Marcely Macháčkové, které byly schváleny členkami sociální komise usnesením rady obce č. 

18/2014/11/20. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2014/11/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje nové členy sociální komise: Ing. Josefa Macháčka, 

p.Divíškovou, p.Kulihovou. 

 
 



USNESENÍ č. RO09/2014/11/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích 

smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a Antonínem 

Smolčákem podle ust. § 59 odstavec 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.   

Rada obce pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO10/2014/11/27  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích 

smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a Miloslavem 

Šrámkem podle ust. § 59 odstavec 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Rada obce pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta 

 

 

 

 

 


