
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/10/26 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/10/26 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání 
 

 

USNESENÍ č. RO/2/2015/10/26 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke Smlouvě o dílo na služby spojené 

s tříděním odpadu uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a společností Ekola České Libchavy s.r.o, se 

sídlem České Libchavy č.p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862 jehož obsahem je aktualizace 

článku III, odst. 1 a  přílohy č.1 čl. I a II , a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/10/26 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 

8/2015/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a panem V. P., bytem Rudoltice XXX, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4A/2015/10/26 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 622/12 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

USNESENÍ č. RO/4B/2015/10/26 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 605/9, 605/10, 612/13, 613/10, 

614/7 a 615/2, dodatku č. 2 k NS č. 607/6, 622/9 a 623/12, dodatku č. 3 k NS č. 612/10 a 621/5, 

dodatku č. 4 k NS č. 265/5 a dodatku č. 7 k NS č. 610/5 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

 

USNESENÍ č. RO/4C/2015/10/26 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 5 k bytu č. 3 v domě čp. 611, jehož 

předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.11.2015, a 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/10/26 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou ČEZ Prodej, 

s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433 jejíž předmětem jsou sdružené 

služby dodávky plynu s platností a účinností smlouvy do 31.12.2016, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

 

USNESENÍ č. RO/6/2015/10/26 
 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Rudoltice a firmou ČEZ Prodej, 

s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433 jejíž předmětem jsou sdružené 

služby dodávky elektřiny s platností a účinností smlouvy do 31.12.2016, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude v úterý 10.11.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

         Mgr. Ivo Kolomý, v. r.  

                      starosta  

  


