
Usnesení Rady obce Rudotlice č. RO/2014/12/31  
 

USNESENÍ č. RO/1/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 

 

USNESENÍ č. RO/2/2014/12/31  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy s Marcelou Macháčkovou bytem Rudoltice č.p. 1, 

předmětem smlouvy je provádění redakčních prací a korektur Rudoltického zpravodaje, smlouva je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2014/12/31  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 624/3, dodatku č. 4 k NS č. 612/6, 

622/4 a 626/1, dodatku č. 5 k NS č. 261/3, 264/10, 620/1 a 625/1, dodatku č. 6 k NS č. 262/11 

265/14, 276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 613/8, 615/4, 621/3, 623/6 a 627/1, dodatek č. 7 k NS č. 604/4, 

605/6, 607/2, 608/6, 610/8, 611/1, 617/11, 618/1 a 628/1, dodatek č. 10 k NS č. 616/12, dodatek č. 

18 k NS č. 614/11, jejichž předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 

2015 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2014/12/31  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě z 19.1.2009 na pronájem kanceláří, 

dílny ve dvoře, dvora, skladu, vybavení kanceláří a vybavení dílny společnosti Vision v domě 

Obecního úřadu Rudoltice č.p.95, dodatek smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2014/12/31  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č.1/2011 o inventarizaci jehož obsahem je 

nový rozdělovník na základě výsledků komunálních voleb v říjnu 2014, dodatek ke směrnici je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyúčtování příspěvků na financování cyklostezky Lanškroun-

Rudoltice a dofinancování zvýšených nákladů. Nepokrytý rozdíl nákladů v částce  345 280,09 Kč 

bude rozdělen mezi Město Lanškroun 1/3 nákladů tj. 115 093,36 Kča Obec Rudoltice 2/3 nákladů tj. 

230 186,73 Kč, vyúčtování je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice neakceptuje nabídku  prodeje 19 ks akcí vlastněné Obcí Rudoltice za 

nabízenou cenu 300,- Kč/akcie tj. v celkové výši 5 700,- Kč akcionářům společnosti ČSAD Ústí nad 

Orlicí a.s. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 9 v domě čp. 263 ze dne 15.12.2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 



 

USNESENÍ č. RO/9/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření licenční smlouvy č. VP_2014_213833 se společností 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., předmětem smlouvy je veřejné 

provozování hudebních děl na představení Eva a Vašek konaném na Obecním úřadě Rudoltice dne 

11.10.2014, smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení a schvaluje úhradu poplatku ve výši 

1210,- Kč společnosti OSA. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenu stočného pro rok 2015 ve výši 27,69 Kč/m3 vč. DPH 

stanovenou od 1.1.2012 jako 80% z ceny vodného, které je obci fakturováno firmou Vodovody a 

kanalizace Jablonné n.Orlicí, a.s. , samotný výpočet stočného pro rok 2015 je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2014/12/31 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje finanční příspěvek pro rok 2015 ve výši 6000,- Kč na sociální 

službu pro D.W. nar. XXX, která je občanem obce Rudoltice. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude  8.1.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 


