
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/9/14 

. 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/9/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice projednala změny volebního řádu pro volby členů školské rady při Základní 

škole a mateřské školy Rudoltice a schvaluje jeho pozměněné vydání, které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2015 ze dne 14.9.2015, které se týká 

Základní školy Rudoltice - atletické přebory, platů zastupitelů a komisí. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského volna na pondělí 

16.11.2015  v Základní škole a mateřské škole Rudoltice v souvislosti se státním svátkem 

17.11.2015 v souladu s § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, provoz školní 

družiny bude v tomto termínu také přerušen. 

 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna (lokalita Zámeček) dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje 

pozemkových parcel ve vlastnictví obce, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (lokalita Zámeček) dle přílohy, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6A/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 262/7, 619/10 a 613/2, dodatku č. 2 

k NS č. 262/10, 622/13 a 616/6, dodatku č. 3 k NS č. 263/7, 613/4, 615/10, 618/8, 615/6 a 619/13, 

dodatku č. 4 k NS č. 612/1, 612/9, 615/12, 621/7, 624/3, 617/6 a 624/12, dodatku č. 5 k NS č. 

617/4 a 620/7, dodatku č. 6 k NS č. 621/10 a 608/1, dodatku č. 7 k NS č. 610/10 a 622/2, dodatku 

č. 9 k NS č. 615/9, dodatku č. 10 k NS č. 619/7, dodatku č. 11 k NS č. 610/4 a dodatku č. 18 k NS 

č. 624/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 
  
 

USNESENÍ č. RO/6B/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/11, 601/12  a 263/3 a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 



 

USNESENÍ č. RO/6C/2015/9/14 

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o výměnu bytu paní M. Š., trvale bytem XXXX a rozhodla 

jí vyhovět. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 608 ze dne 25.8.2015 

a výpověď z nájmu bytu č.  7 v BD čp. 611 ze dne 7.9.2015. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v úterý 29.9.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

  

 


