
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/4/27 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/4/27 

Rada obce Rudoltice souhlasí s rekonstrukcí parkovišť u bytových domů v obci Rudoltice č. 261,  

262, 263 a 264/265 na základě platné rámcové smlouvy mezi společností Vision Rudoltice s.r.o. a  

Obcí Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/4/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření 

společnosti Vision Rudoltice s.r.o. – ztrátu 200.585,72 Kč, ztráta bude pokryta z nerozděleného 

zisku z minulých let. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/4/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje smlouvu č. 8800081884/1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene mezi Obcí Rudoltice a RWE GasNet, s.r.o. Klíšská ul.č.p. 940, 401 17 Ústí nad 

Labem, IČO 27295567, p.p.č. 3211/3 a 728/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/4/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí 

Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035 

zastoupenou dle písemně udělené plné moci  ze dne 21.5.2014 evid.č. PM/II-108/2014 firmou 

Energomontáže Votroubek s.r.o. Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 28791274, 

p.p.č. 4138/5. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/4/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rudoltice a Mysliveckým 

spolkem Rudoltice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze dne 

13.4.2015, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a  a ukládá obecnímu úřadu sdělit 

neprodleně žadatelům možnost přidělení bytu a dále zajistit provedení potřebných úkonů 

k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 613/2. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/4/27 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 609/6, dodatku č. 2 k NS č. 609/10 

a 615/10, dodatku č. 4 k NS č. 611/12, 614/3, 614/4, 614/6 a 614/10, dodatku č. 5 k NS č. 614/2 a 

624/7, dodatku č. 6 k NS č. 605/1, 610/10 a 622/2, dodatku č. 9 k NS č. 616/2 a dodatku č. 16 

k NS č. 624/8. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 612/12, jehož předmětem je sleva 

z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.5.2015. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 615 ze dne 

23.10.2013. 

 

USNESENÍ č. RO/12/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2015 ze dne 27.4.2015, které se týká 

nákupu dvou počítačů pro obecní knihovnu. 

 

USNESENÍ č. RO/13/2015/4/27 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 2/2015 

mezi Obcí Rudoltice a K. Ch. bydlištěm 561 25 Rudoltice č. p. XXX. 

 

USNESENÍ č. RO/14/2015/4/27 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na místním poplatku za svoz 

komunálního odpadu s paní M. Z., trvale bytem Rudoltice XXX. 

 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 11.5.2015 od 19:00 hodin.  

 

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

 místostarostka                   starosta  

 
 


