
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2015/12/17 

 

USNESENÍ č. RO/1/2015/12/17 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2A/2015/12/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 29.6.2006 mezi 

Obcí Rudoltice a společnostní Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č.p. 172, PSČ 

561 14, IČO 49813862, jehož předmětem doplnění seznamu pronajatých odpadových nádob o 4 

kusy 1100 lt šedých nádob na směsný odpad, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/2B/2015/12/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě o dílo na sběr a 

odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu mezi Obcí Rudoltice a společnostní Ekola 

České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č.p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, jehož 

předmětem je ceník za provedení mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu platný 

od 1.1.2016, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2015/12/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje finanční dar ve výši 6000,-Kč pro Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

se sídlem Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 70857130, darovací smlouva je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2015/12/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtová opatření č. 12/2015 ze dne 17.12.2015, které se týká 

dotace z Úřadu práce a rozpočtové opatření č. 13/2015 ze dne 17.12.2015, které se týká komunikací, 

kultury, směsného odpadu a Městské policie, a která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6A/2015/12/17 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 617 ze dne 30.11.2015. 

 

USNESENÍ č. RO/6B/2015/12/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k bytu č. 6 v domě čp. 616, jehož předmětem 

je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.1.2016, a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že výkon funkce stávajícího domovního důvěrníka BD čp. 616 

bude ukončen k datu 31.12.2015. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 7. 1. 2016 od 19:00 hodin.  

 

Jolana Kobzová, v. r.         

 místostarostka                     

 


