
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/02/04 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/02/04 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č. 7/2016 mezi firmou VEMAX – VENSKÝ Josef, 

Lukáš a Božena, se sídlem Hanácká 28/70, 751 24 Přerov, IČO 48822612 a obcí, jejíž předmětem je 

pravidelné provádění každoročních OTK a oprav (dle požadavku objednatele) tělocvičného nářadí a 

zařízení v tělocvičnách, sportovištích, fitcentrech a na venkovních dětských hřištích, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice ze dne 2.1.2016 o 

povolení výjimky z počtu žáků ve všech třech třídách mateřské školy pro školní rok 2015/2016 na 

počet 25 dětí a tuto výjimku schvaluje.  

 

USNESENÍ č. RO/5A/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/9, 608/10, 609/8, 610/6, 613/1 a 619/4 a 

pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5B/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 627/3 a dodatek č. 11 k NS č. 619/7 a 

pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5C/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném s panem P. M., 

trvale bytem XXXX, jež je nedílnou součásti tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5D/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o výměnu bytu žadatelky B. S., bytem XXXX a rozhodla 

žádosti vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně. 

 

USNESENÍ č. RO/5E/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh na výměnu bytu pana L. M., nar. XXXX, bytem XXXX, jehož 

opatrovníkem je obec Rudoltice a rozhodla o přidělení bytu č. XXXX o velikosti 1+1. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 624/2 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/5F/2016/02/04 

 



Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J. V., bytem XXXX, jejíž předmětem je  umístění značky 

pro tělesně postižené občany u bytového domu čp. XXX a to z důvodu tělesného postižení, a 

rozhodla žádosti vyhovět. 

 

USNESENÍ č. RO/5G/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 602/9 k datu 14.2.2016 

a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/02/04 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu PČR, obvodního oddělení Lanškroun ze dne 12.1.2016 

o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2015. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                 místostarostka                

 

                

 


