
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/2/9  
 

USNESENÍ č. RO/1/2015/2/9 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/2/9 

Rada obce Rudoltice schvaluje finanční příspěvek ve výši 6000,-Kč pro Domov důchodců 

Ústí nad Orlicí, ve kterém je v současné době ubytován p. S. E. s trvalým bydlištěm Rudoltice 

čp.XXX. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/2/9 

Rada obce Rudoltice schvaluje vybudování závětří u vchodu do čp. 618 z důvodu orientace 

vchodových dveří na severozápadní stranu.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/2/9 

Rada obce Rudoltice schvaluje likvidační komisi pro činnost na dobu do konce volebního 

období ve složení Ivo Kolomý, Jolana Kobzová, Miloslav Šrámek. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/2/9  

Rada obce Rudoltice se seznámila s Protokolem o druhé fyzické kontrole naplnění podmínek 

smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro 

příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 ze dne 24.7.2014 a v souvislosti s nadcházející 

kontrolou SFRB, která se uskuteční 12.2.2015, schvaluje změnu formy dodatku č. 1 k NS č. 

612/1, 612/9, 612/11, 613/5, 613/6, 613/9, 614/2, 614/3, 614/4, 614/6, 614/8, 614/10, 614/11, 

616/5, 616/7, dodatek č. 2 NS č. 612/5, 612/7, 612/8, 612/12, 612/13, 614/1, 614/5, 616/1, 

616/4, dodatek č. 5 k NS č. 612/11, dodatek č. 8 k NS č. 614/8, dodatek č. 15 k NS č. 614/11 

dle příloh, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu informovat dotčené nájemce o provedené 

změně.  

Zodpovídá: M. Z., Obecní úřad Rudoltice 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/2/9  

Rada obce  Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 602/5, 606/11, 617/13, 620/8, 

dodatku č. 2 k NS č. 611/8, dodatku č. 3 k NS č. 607/4, 613/11, 620/7, dodatku č. 4 k NS č. 

615/5, 615/8, 615/13, dodatku č. 5 k NS č. 602/3 a 610/5, dodatku č. 7 k NS č. 615/4 a 608/6, 

dodatku č. 9 k NS č. 610/4 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/2/9  

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/12 a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/2/9  

 



Rada obce Rudoltice schvaluje splátkový kalendář dluhu v celkové výši 7.441,- Kč pan K. J. 

dle splátkového kalendáře, který je uveden v Dohodě o splátkách dluhu, poslední splátka bude 

v červenci 2015. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/2/9  

Rada obce Rudoltice schvaluje splátkový kalendář dluhu v celkové výši 10.956,- Kč pan K. Y. 

dle splátkového kalendáře, který je uveden v Dohodě o splátkách dluhu, poslední splátka bude 

v prosinci 2015. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/2/9  

Rada obce Rudoltice schvaluje splátkový kalendář dluhu v celkové výši 14.563,- Kč paní Š. P. 

dle splátkového kalendáře, který je uveden v Dohodě o splátkách dluhu, poslední splátka bude 

v dubnu 2016. 
 

USNESENÍ č. RO/11/2015/2/9  

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 7 v BD čp. 262 ze dne 

9.2.2015. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2015/2/9  

Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení bytu č. 10 v BD čp. 262 paní J. D., která o něj 

projevila zájem telefonicky jako první. Paní J.D. však nesmí být dlužníkem obce. Panu M. Š. 

bude nabídnut jiný byt 1+1, který bude uvolněn v polovině března 2015 v BD č. 265. 
 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 

 
 

 

 

 

 


