
Usnesení Rady obce Rudotlice č. RO/2014/12/11 

USNESENÍ č. RO/1/2014/12/11 

Rada obce schvaluje dodatek č.12 ke smlouvě o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a Ekola České Libchavy. Platnost dodatku
č.12 je od 1.1.2015, ten je nedílnou součástí tohoto usnesení, rada obce pověřuje starostu k jeho
podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/2/2014/12/11 

Rada obce Rudoltice navrhuje ředitelce ZŠ a MŠ Rudotlice dopravu dětí a žáků školy do krytého
bazénu v České Třebové ve výši 27 840,- Kč uhradit z výnosů, pořípadě  z  rezervního fondu školy
ZŠ Rudoltice, který škola může použit dle §.30 zákona č. 250/2000 Sb., k dalšímu rozvoji své
činnosti.

USNESENÍ č. RO/3/2014/12/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje přenastavení stanice STA a anténního systému na nové vysílače u
bytových domů čp. 261, 263-265 a 276 v obci stejně jako firma Anténní a satelitní systémy 
provedla u BD č. 262 v roce 2014 ve výši 3 249,- Kč. Přenastavení zajistí vyšší kvalitu přenosu a 
příjem signálů čtyř digitálních multiplexů. Rada obce předává realizaci tohoto projektu 
společnosti VISION.

USNESENÍ č. RO/4/2014/12/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje výši měsíčního platu p.ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice p. Pávkové 
dle platového výměru, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. P.Pávkové byl odebrán osobní 
příplatek z důvodu, že k 1.11.2014 nedošlo ke schválení výroční zprávy školy za školní rok 
2013/2014. Rada obce pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

USNESENÍ č. RO/5/2014/12/11

Rada obce Rudoltice schvaluje ceník služeb a úkonů poskytovaných Obcí Rudoltice na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ceny zůstávají beze změny, pouze 
jsou uvedeny včetně DPH s účinností ode dne 11.12.2014. Ceník je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2014/12/11 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření organizace 00279421 Obec Rudoltice, č. 
změny 13/2014, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2014/12/11 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí změnu směrnice č.1/2014, která se týká cestovních náhrad.

USNESENÍ č. RO/8/2014/12/11 



Rada obce Rudoltice schvaluje zrušení kulturní komise v obci Rudoltice.

USNESENÍ č. RO/9/2014/12/11

      Rada obce Rudoltice schvaluje přesah požárně nebezpečného prostoru navrhované novostavby

na  ppč.4293/11,  který  zasahuje  na  sousedící  ppč.4293/10.  Navrhovaná  novostavba  na  ppč.

4293/11 je usazena na pozemku v souladu s § 25 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích

na využívání území, žádost o přidělení souhlasu je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2014/12/11

Rada obce Rudoltice projednala   žádost o finanční spoluúčasti na domovní vodovodní přípojce 

k výstavbě RD na p.p.č.4128/4 s tím, že se obec nebude zpětně podílet na financování.

USNESENÍ č. RO/11/2014/12/11

Rada obce  Rudoltice bere  na  vědomí výpověď z  nájmu  bytu  č.  12  v  domě  čp.  602  ze  dne

29.10.2014, výpověď z nájmu bytu č. 9 v domě čp. 614 ze dne 1.12.2014 a výpověď z nájmu bytu

č. 5 v domě čp. 617 ze dne 8.12.2014, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/12/2014/12/11

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/7, 601/8 a 614/7 a pověřuje starostu obce k

podpisu těchto smluv.

USNESENÍ č. RO/13/2014/12/11

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 612/3, 613/10 a 617/7, dodatku č. 2

k NS č. 604/10, 620/12, 622/3 a 625/2, dodatku č. 3 k NS č. 609/13, 618/4, 621/1, 621/2, 621/6,

621/10, 623/4, 625/3 a 627/4, dodatku č. 4 k NS č. 621/8, dodatku č. 5 k NS č. 276/4 a 626/2,

dodatek č. 6 k NS č. 621/3 a 627/1, dodatek č. 7 k NS č. 619/7 a pověřuje starostu obce k jejich

podpisu.

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude  29.12.2014 od 19:00 hodin. 

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

 místostarostka             starosta 


