
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/4/14 
 

USNESENÍ č. RO/1/2015/4/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/4/14 

Rada obce Rudoltice jmenuje v souladu s ust. § 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 

konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky  

Základní školy a mateřské školy Rudoltice v tomto složení:  

 

Předseda konkursní komise:  

Mgr. Ivo Kolomý                 starosta obce  

 

Členové konkursní komise:  

Mgr. Milan Valúšek            člen určený zřizovatelem  

Mgr. Hana Pochobradská   zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje,  

                                             odboru školství a kultury  

Mgr. Martin Lukeš              odborník z oblasti státní správy ve školství –ředitel podobného 

typu  

                                             školy  

Mgr. Ivana Blažková           zástupce České školní inspekce  

Dana Frebortová                 pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Rudoltice  

Mgr. Romana Urbanová     člen Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice  

 

V souladu s ust. § 1, odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., se pověřuje funkcí tajemníka konkursní  

komise pracovnice Obecního úřadu Rudoltice slečnu Michaelu Zvárovou.  

 

Rada obce Rudoltice ukládá tajemnici konkursní komise zajistit průběh konkursního řízení na  

obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Rudoltice a  

výsledek konkursního řízení předložit Radě obce Rudoltice.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/4/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 624/9 a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/4/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o splátkách dluhu panu D. M. dle splátkového 

kalendáře, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, poslední dlužná částka bude splacena v 

říjnu 2016. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o splátkách dluhu paní M. C. dle splátkového 

kalendáře, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, poslední dlužná částka bude splacena 

v listopadu 2015. 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o splátkách dluhu paní K. Š. dle splátkového 

kalendáře, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, poslední dlužná částka bude splacena 

v červnu 2016. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o splátkách dluhu paní M. P. dle splátkového 

kalendáře, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, poslední dlužná částka bude splacena 

v září 2015. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o splátkách dluhu paní H. K. dle splátkového 

kalendáře, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, poslední dlužná částka bude splacena 

v říjnu 2015. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/4/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou Fbk 

Orlicko – Třebovsko, pobočný spolek, Bří Čapků 1433, 560 02 Česká Třebová, ve výši 5000,-, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/4/14 

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

Activity Lanškroun o. s. Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, zastoupenou p. J. S. ve výši 

5000,-, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/4/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na p.p.č. 4138/2 

a 4139 mezi Obcí Rudoltice a P. Ř. a J. Ř., jedná se o kanalizační a vodovodní přípojku a 

zpevněný sjezd.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/4/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje cenu listnatého měkkého dřeva z nutného kácení v obci v ceně 

700,- Kč/m3+ DPH, doprava bude hrazena kupujícím, maximální jednorázové zakoupené 

množství 10 m3. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 27.4.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 


