
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/7/13 

 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č. 1137-174/2015 ze dne 7.6.2015, kterým byla 

rozdělena p.p.č. 1592/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části p.p.. 1592/4 a  p.p.č. 1592/32, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.1592/4 o celkové rozloze 301 m2, za 

účelem využití rekreace a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 ze dne 13.7.2015, které se týká 

příspěvku MAS Lanškrounsko a výstavby komunikací – parkoviště u čp. 261-265, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/7/13 

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

komunálního odpadu s paní S. M., trvale bytem Rudoltice XXX, 561 25 Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s paní G. Š., 

trvale bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s paní Z. Š., 

trvale bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s paní M. C., 

trvale bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s paní Š. P., 

trvale bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s panem L. 

D., trvale bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 9 v domě čp. 619 ze dne 

29.6.2015, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/7/13 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 261/2 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Rada 

obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze strany nájemce 

složena kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 618/2 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 603/3, jehož předmětem je sleva 

z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.8.2015 a pověřuje starostu obce 

k jeho podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 263/9, 263/12, 611/2 a 617/5, 

dodatku č. 2 k NS č. 619/13 a 623/7, dodatku č. 3 k NS č. 602/11, 610/2, 612/2 a 624/9, dodatku 

č. 4 k NS č. 617/4 a 617/12, dodatku č. 6 k NS č. 624/7, dodatku č. 8 k NS č. 617/11, dodatku č. 

10 k NS č. 610/4, dodatku č. 10 k NS č. 608/6 a 610/4, dodatku č. 17 k NS č. 624/8 a dodatku č. 

19 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice projednala žádost paní Š. V., trvale bytem XXX, která je nájemcem bytu 

č. XXX, o změnu nájemce předmětného bytu a rozhodla žádosti vyhovět. 

Rada obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení dohody o změně nájemce a starostu 

obce k jejímu podpisu. 
 

USNESENÍ č. RO/9/2015/7/13 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice, jako dárcem 

a MgA. T. K., rodné číslo XXX, bytem XXXXXX, jako obdarovaným, jejíž předmětem je 

finanční dar ve výši 19.900 Kč a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 27.7.2015 od 19:00 hodin.  

 

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

 místostarostka                   starosta  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


