
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/3/16 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 

 

USNESENÍ č. RO/2/2015/3/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a ing. arch. P.K. firma 

TIPOS Ústí nad Orlicí o provedení územní studie Rudoltice lokality P6, Z10 a Z11. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/3/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou Ovocné a 

okrasné školky Lanškroun zastoupená p. M. M. o zajištění svozu bioodpadu v obci Rudoltice na 

dobu určitou do 31.12.2015, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/3/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou Mg.A. Mikuláš 

Medlík o vyhotovení návrhu fasády základní školy, návrhu zahradních úprav před budovou 

základní školy a oplocení mezi budovami Základní a mateřské školy Rudoltice, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/3/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou Mg.A. Mikuláš 

Medlík o vyhotovení architektonické studie krytého bazénu na ploše mezi MŠ a ZŠ Rudoltice, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/3/16     

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s 

ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisí vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 

školy a mateřské školy Rudoltice č.p.200, okres Ústí nad Orlicí, IČO: 61234125,  dle podmínek, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/3/16 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplatit každému narozenému dítěti částku 5000,- Kč formou  

 vyplacení částky hotově rodinnému zástupci dítěte a to s účinností pro děti narozené po  

31.8.2014 s trvalým pobytem v obci Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice rozhodla na základě předložených nabídek vybrat pro osázení stromů 

v lokalitě bytových domů Zámeček firmu Školky Třebářov a schvaluje uzavřít smlouvu mezi Obcí 

Rudoltice a firmou Školky Třebářov, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/3/16 



 

Rada obce Rudoltice rozhodla na základě předložených nabídek vybrat pro rozšíření dětského 

hřiště v lokalitě Zámeček firmu TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 Turnov a schvaluje uzavřít s 

touto firmou smlouvu o dílo, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/10/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rudoltice a firmou Time4Fun s.r.o. 

Herbortice 2, Lanškroun jejíž předmětem je koncert A.Brichty na Rudoltické pouti dne 12.6.2015 

v 19.00 hodin na hřišti TJ Sokol a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Nařízení obce Rudoltice č. 1/2015, kterým se vydává tržní 

řád a ve kterém se mimo jiné zakazuje podomní a pochůzkový prodej v obci Rudoltice a jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Nařízení obce Rudoltice č. 1/2015 – tržní řád 

schválit. 

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Nařízení obce Rudoltice č. 1/2015 – tržní 

řád na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a panem J.V., bytem 

Rudoltice č.p.X o odvádění odpadních vod kanalizací za cenu stočného dle platného ceníku, který 

je k dispozici na Obecním úřadě v Rudolticích. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 262/7, 262/10 a 265/15 a dohodu o skončení 

nájmu bytu č. 265/15 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. Rada obce Rudoltice schvaluje, 

že před podpisem NS č. 262/7, 262/10 a 265/15 musí každý z nájemců složit kauci na nájemném, 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 601/6, dodatku č. 2 k NS č. 602/1 a 

621/7, dodatek č. 3 k NS č. 276/3 a 619/12, dodatek č. 4 k NS č. 621/10, dodatek č. 8 k NS č. 

619/7 a dodatek č. 10 k NS č. 614/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.   

 

USNESENÍ č. RO/15a/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje výměnu bytu paní J.Š. z důvodu rekonstrukce jejího stávajícího 

bytu v BD č. X.  

 

USNESENÍ č. RO/15b/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje výměnu bytu paní J. B. ze zdravotních důvodů v BD č. X 

z podkroví do mezipatra. 

 

USNESENÍ č. RO/16/2015/3/16 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje nákup celkem 4 kusů venkovních vitrín k obecnímu úřadu a 

k obchodu Konzum Rudoltice jako výměnu za staré za účelem vyvěšování úředních listin 

v celkové výši 94 888,- Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/17/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rudoltice a firmou Dimatex CS, 

s.r.o. Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, předmětem této smlouvy je sběr a převzetí nepotřebného 

textilu a párované obuvi, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/18/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje výši měsíčního platu p. ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice p. D.F. dle 

platového výměru, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada obce pověřuje starostu obce 

k jeho podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/19/2015/3/16 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření mateřské školy ve dnech od 1.7. do 31.7.2015 z důvodu 

úklidů budovy MŠ a vybírání dovolené zaměstnanců. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření základní školy ve dnech od 24.6 do 30.6.2015 z důvodu 

rekonstrukce budovy základní školy. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude 23.3.2015 od 19:00 hodin.  

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 


