
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/7/27 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/7/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 

 

USNESENÍ č. RO/2/2015/7/27 

Rada obce Rudoltice souhlasí s nabídkou ze dne  14.7.2015 od firmy BELLCOM s.r.o, se 

sídlem Na Větru 913, 56301 Lanškroun, IČO 64791700, na dodávku a montáž klimatizace do 

kanceláří obce Rudoltice.   

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/7/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí jednorázové odměny ve výši XXXX Kč zastupující 

ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Odměna bude 

vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2015/7/27 

Rada obce Rudoltice schvaluje platový výměr pro ředitele příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Rudoltice Mgr. Pavla Dvořáčka, jmenovaného od 1.8.2015. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2015/7/27 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v domě čp. 609 ze dne 

17.7.2015, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s paní K. N., 

trvale bytem XXXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

K., trvale bytem XXXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2015/7/27 

Rada obce Rudoltice souhlasí s nabídkou číslo 26072015 od firmy Pavel Pravda – 

Truhlářství, IČO: 88657892 na dodávku a montáž vestavěného školního nábytku do nově 

rekonstruovaných místností budovy Základní školy Rudoltice, jedná se o místnosti šatny, 

knihovny a skladu TV.   
 

USNESENÍ č. RO/7/2015/7/27 

 
Rada obce Rudoltice souhlasí s nabídkou pana Ing. Jiřího Valenty, se sídlem U Bažantnice 

759, 56151 Letohrad, na vytvoření pasportu komunikaci, mostů, lávek a dopravního značení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2015/7/27 

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

a paní Krasavou Šerkopovou, IČO 44499356, se sídlem Rudoltice 608, 56301, jako 



obdarovaným, jejíž předmětem je finanční dar ve výši 1500 Kč, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v pondělí 10.8.2015 od 19:00 hodin.  

 

        Mgr. Ivo Kolomý, v.r.  

                      starosta  

 

 

 

 
 

 

 
 

 


