
     

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/6/4 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/6/4 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/6/4 

Rada obce Rudoltice schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1592/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o  

přibližné výměře 643 m2, který byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 19.12.2014 – 5.1.2015. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/6/4 

Rada obce Rudoltice schvaluje pronájem skákacího hradu pro děti ve výši 5000,- Kč na 

Rudoltickou pouť umístěného na hřišti TJ Sokol Rudoltice od firmy Lagron František, Přelouč. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/6/4 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Elektro 

KSK, s.r.o. Lidická 375, 563 01 Lanškroun, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na 

pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2015 ve výši 2.000,- Kč, a 

rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a STAEL, 

s.r.o., Puškinova 444, 566 01 Vysoké Mýto, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na 

pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2015 ve výši 5.000,- Kč, a 

rozhodla její uzavření schválit. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/6/4 

Rada obce Rudoltice po projednání a v souladu s § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o  

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  

pozdějších předpisů po konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice  

vyhlášeném dne 27. 5. 2015 provedeném v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech  

konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 102 odst. 2 písm.  

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů bere na  

vědomí výsledek konkursního řízení, a to zejména určení uchazečů konkursu vhodných pro výkon  

funkce a jejich celkové pořadí stanovené konkursní komisí, seznámila se s ust. § 5 vyhlášky č.  

54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších  

předpisů a jmenuje Mgr. Pavla Dvořáčka, nar. XXX do funkce ředitele příspěvkové  

organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice (IČ61234125) od 1. srpna 2015.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/6/4 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali celý školní rok 2014/2015 

v ZŠ  Rudoltice zpracovaný p. Danou Frebortovou pověřenou řízením ZŠ a MŠ Rudoltice. 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení finanční částky ve výši 5.000,- Kč zákonnému zástupci 

žáka, uvedeného v seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, za předpokladu, že ke dni 

výplaty této částky nebudou zákonní zástupci žáka včetně žáka samotného vůči obci v postavení 

dlužníka. Nárok na výplatu částky 5.000,- Kč zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude případný 

dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném dni výplaty této částky, tj. po 30.6.2015 



Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce provést kontrolu stanovené podmínky a v případě jejího 

splnění vyplatit finanční částku 5.000,- Kč zákonnému zástupci žáka, uvedeného ve shora 

uvedeném seznamu.  

Termín realizace: 30.6.2015, zodpovídá Jaroslava Jašniaková, účetní obce. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/6/4 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy č. 4/2015/OV  o odvádění odpadních vod 

kanalizací mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem kanalizace a panem J. B., bydliště Rudoltice 

čp.XXX, jako odběratelem.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2015/6/4 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 262/10, 265/15 a 601/8, dodatku č. 

2 k NS č. 263/7, 613/13 a 614/12, dodatku č. 3 k NS č. 617/1, 618/13, 621/7 a 622/6, dodatku č. 4 

k NS č. 613/5 a 613/6, dodatku č. 5 k NS č. 609/12 a 621/10, dodatku č. 7 k NS č. 613/8, dodatku 

č. 9 k NS č. 619/7 a dodatku č. 14 k NS č. 610/6 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2015/6/4 

  

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 621 ze dne 28.5.2015 

a výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 261 ze dne 29.5.2015, jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/11/2015/6/4 

 

Rada obce Rudoltice vzala na vědomí žádost o výměnu bytu žadatelky J. V., trvale bytem 

Rudoltice XXX a rozhodla žádosti vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně. 

 

Rada obce Rudoltice vzala na vědomí žádost o výměnu bytu žadatelky V. J., trvale bytem 

Rudoltice XXX a rozhodla žádosti vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 11.6.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 

 

 


