
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/2/23 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/2/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje darovací smlouvu mezi Domovem důchodců Ústí nad Orlicí a 

Obcí Rudoltice, ve kterém je v současné době ubytován p. S. E. s trvalým bydlištěm Rudoltice čp. 

XXX a  jejíž celková částka 6.000,- Kč byla schválena usnesením rady obce č. RO/2/2015/2/9. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/2/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Stacionářem Ústí nad 

Orlicí a Obcí Rudoltice, její celková částka 5.000,- Kč byla schválena usnesením rady obce č. 

RO/5/2015/1/27, stacionáře Ústí nad Orlicí využívá občan obce Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/2/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

o přibližné výměře 1000 m2 za účelem výstavby rodinného domu a pověřuje obecní úřad k jeho 

zveřejnění na úřední desce. 

 

USNESENÍ č. RO/5a/2015/2/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s paní M. O., která je 

vlastníkem p.p.č. XXX v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna trvalý travní porost  přes kterou bude 

vedena dešťová kanalizace. 

 

USNESENÍ č. RO/5b/2015/2/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s paní J. K.,  

která je vlastníkem p.p.č. XXX v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna trvalý travní porost   

přes kterou bude vedena dešťová kanalizace. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/2/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje provedení rekonstrukce omyvatelného nátěru ve společných  

prostorách bytového domu čp. 261. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/3/2015/2/13, ve kterém byla pověřena vedením 

školy paní D. F. učitelka mateřské školy Rudoltice rodné číslo XXXXX od 14. února 2015 a to po 

dobu do nástupu nového ředitele/ky školy vzešlého z řádného výběrového řízení. 
 

USNESENÍ č. RO/8/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice jako orgán příslušný plnit vůči právnickým osobám zřízeným 

zastupitelstvem obce Rudoltice úkoly zřizovatele podle §102 odst. 2 písm. b) zákona 

č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje paní D. F. rodné 

číslo XXXXX  dočasným řízením příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 



Rudoltice čp. 200, IČO 61234125, v plném rozsahu pravomocí ředitele této příspěvkové 

organizace v období ode dne účinnosti odvolání z funkce dosavadního ředitele do doby 

jmenování nového ředitele vzešlého z konkurzního řízení dle zákona č.561/2004Sb. (školský 

zákon). 
 

USNESENÍ č. RO/9a/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice revokuje část Usnesení rady obce č. RO/5/2015/2/9 týkající se změny 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, 614/6, 

614/8, 614/10, 614/11 a 616/5. 
 

USNESENÍ č. RO/9b/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice v souvislosti s nadcházejí kontrolou naplnění podmínek smlouvy o 

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

vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb., která se uskuteční 24.3.2015, schvaluje změnu formy 

dodatku č. 1 k NS č. 611/9, 611/11, 611/13, 615/2, 615/11, 618/10, dodatku č. 2 k NS č. 618/3, 

dodatku č. 3 k NS č. 617/10, dodatku č. 4 k NS č. 615/3 a dodatku č. 5 k NS č. 617/9, dle příloh, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu informovat dotčené nájemce o provedené změně. 

Zodpovídá: M. Z., referentka bytového fondu 

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 614/13 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 12 k NS č. 610/6 a pověřuje starostu obce 

k jeho podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2015/2/23 

 

Rada obce Rudoltice souhlasí se zadáním úklidu a oprav komunikací po zimním období 

společnosti Vision v souladu již s uzavřenou rámcovou smlouvou s  plněním v termínu od 

24.2.2015. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2015/2/23 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje splátkový kalendář panu L. D. dle splátkového kalendáře, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, poslední dlužná částka bude splacena v květnu 2015. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude 16.3.2015 od 19:00 hodin.  

 

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

 místostarostka                   starosta  

 


