
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/05/12 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/05/12 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/05/12 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Pavlem 

Elnerem, se sídlem Mistrovice 201, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 11141883, jako dárcem, jejímž 

předmětem je finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2016 ve výši 2.000,-- Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a EKOLA České 

Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy čp. 172, 561 14, IČO 49813862, jako dárcem, jejímž 

předmětem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2016 

ve výši 15.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Danou 

Beranovou – Realitní a dražební společnost Mozaika, se sídlem Žichlínek čp. 84, 563 01 Lanškroun, 

IČO 40156095, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí 

pořádaných v obci Rudoltice v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Ing. Josefem 

Kořínkem, se sídlem Dvořákova 167, 563 01 Lanškroun, IČO 17045941, jako dárcem, jejímž 

předmětem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2016 

ve výši 5.000,- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a KONZUMEM, 

obchodní družstvo, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, jako objednatelem, jejímž 

předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2016 za úplatu ve 

výši 2.000,-Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a OMEGA tech 

s.r.o., se sídlem Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, IČO 25931890, jako objednatelem, jejímž předmětem 

je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2016 za úplatu ve výši 2.000,-

Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem a Zdeňkem 

Nekovářem, se sídlem Tyršova 890/32, 571 01 Moravská Třebová, IČO 66839548, jako objednatelem, 

jejímž předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2016 za 

úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a RK Mouřenín, 

spol. s r.o., se sídlem nám. Míru 50, 568 02 Svitavy, IČO 25999885, jako dárcem, jejímž předmětem je 

finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2016 ve výši 5.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2016/05/12 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření mateřské školy ve dnech od 4.7. do 8.7.2016 a dále od 25.7. 

do 29.7.2016 z důvodu úklidů budovy MŠ a vybírání dovolené zaměstnanců. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 15.6.2016 v souladu s § 24 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu pořádání 

atletických přeborů v Rudolticích.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/05/12 

 

Nové NS 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 601/8, 602/8, 603/9, 610/5, 612/10 a 613/13 a pověřuje 

starostu obce k jejich podpisu. 

 

Dohody o skončení nájmu 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 13 v domě čp. 602 k datu 

31.5.2016 a dohody o skončení nájmu k bytu č. 2 v domě čp. 603 k datu 31.5.2016 a pověřuje starostu 

obce k jejich podpisu. 

 

Výpověď z nájmu bytu 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v domě čp. 604 ze dne 20.4.2016. 

 

Dohody o splátkách dluhu 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako věřitelem a paní L. A., trvale bytemXXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly 

v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 10 v bytovém 

domě čp. 617 v obci Rudoltice a rozhodlo její uzavření schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako věřitelem a paní Z. G., trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada dlužného místního poplatku za svoz 

komunálního odpadu a místního poplatku ze psů za roky 2015 - 2016 a rozhodlo její uzavření schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 26.5.2016 od 19:00 hodin  

 

 

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

                            starosta                                                                    místostarostka                                                               

 

 

 


