
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/12/3 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/12/3 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2015/12/3 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního příspěvku rodičům dětí Základní školy 

Rudoltice ve výši 2500,- Kč dvakrát během každého školního roku za každé dítě, podmínkou 

vyplacení příspěvku v termínech únor a červen je docházka dítěte po celé pololetí daného 

školního roku v Základní škole Rudoltice a bezdlužnost rodičů vůči obci.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2015/12/3 

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci hodin ve věži kostela 

Sv. Petra a Pavla v Rudolticích a schvaluje uzavření smlouvy v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb, o obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mezi 

obcí a Římskokatolickou farností Rudoltice čp. 1, IČO 49314602, jejíž předmětem je nátěr 

věžních hodin na kostele Sv. Petra a Pavla v Rudolticích, maximálně do výše 47 190,- Kč, a která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/12/3 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje plán inventur pro rok 2015 a pro zajištění inventarizace zřizuje 

inventarizační komisi, jejíž předsedou je D.Ž. a členkami M.Z. a J.K., a které je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5A/2015/12/3 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 276/2, 276/4, 607/10, 614/9, 618/2 

a 621/4, dodatku č. 2 k NS č. 604/5 a 623/5, dodatku č. 3 k NS č. 262/10, 603/3, 610/9, 620/3, 

620/4, 620/10, 620/11, 620/12, 620/13, 622/7, 622/8, 622/10, 622/11, 623/2, 623/10, 623/13, 

624/4, 627/2 a 628/4, dodatku č. 4 k NS č. 609/13, dodatku č. 5 k NS č. 621/7, 622/4, 624/3, 625/1 

a 626/1, dodatku č. 6 k NS č. 620/1, dodatku č. 7 k NS č. 621/10 a 623/6, dodatku č. 8 k NS č. 

627/1 a 628/1 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 
 

USNESENÍ č. RO/5B/2015/12/3 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 604/13, 607/4, 619/4, 619/9 a 619/12 a pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5C/2015/12/3 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 617 ze dne 

30.11.2015. 
 

USNESENÍ č. RO/6/2015/12/3 

 



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

9/2015/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a panem M.M., bytem XXXX, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 19:00 hodin.  

 

 

 

 

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

 místostarostka                   starosta  

  

 

 


