
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/11/10 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/11/10 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/11/10 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o dílo č. E/20/5/11/16/MMR mezi společností 

JASTA consulting s.r.o. se sídlem Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 03599396, a obcí, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je dovybavení dětského hřiště v obci 

Rudoltice včetně zpracování technické projektové dokumentace, žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj a výběrového řízení, a rozhodla její uzavření 

schválit. 
 

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/11/10 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Kupní smlouvy mezi společností DAS elektro s.r.o. se 

sídlem Němčice u Holešova 125, 768 43 Kostelec, IČ 04033663, a obcí, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem je nákup 4 kusů měřičů rychlosti, a rozhodla její uzavření 

schválit. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2015/11/10 

Rada obce Rudoltice schvaluje jednorázovou odměnu ve výši XXXX Kč řediteli příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice, která bude vyplacena ze mzdových 

prostředků příspěvkové organizace. 
 

USNESENÍ č. RO/5A/2015/11/10 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost paní M. G., bytem Rudoltice XXX, 561 25 Rudoltice, o 

zřízení vyhrazeného parkování u BD čp. XXX a schvaluje zajištění dopravní značky vyhrazené 

parkoviště – IP 12 pro osobní automobil zn. ŠKODA FELICIA  s registrační značkou XXX, jehož 

vlastníkem je paní V. K., bytem Rudoltice XXX, 561 25 Rudoltice a úhradu veškerých nákladů na 

její pořízení z rozpočtu obce. 

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajištění dopravní značky 

vyhrazené parkoviště – IP 12 k domu čp. XXX. 
 

USNESENÍ č. RO/5B/2015/11/10 
 

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 1.12.2015 a 

pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 
 

 

USNESENÍ č. RO/5C/2015/11/10 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 265/9, jejímž předmětem je výměna 

plynového kotle s ohřevem TUV zn. MORA za nový BAXI a pověřuje starostu obce k jeho 

podpisu. 

 



 

USNESENÍ č. RO/5D/2015/11/10 
 

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/5E/2015/11/10 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/13 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5F/2015/11/10 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 608/10 k datu 

30.11.2015 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 19.11.11.2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

         Mgr. Ivo Kolomý, v. r.  

                      starosta  

  


