
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/06/23 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/06/23 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/06/23 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali celé 2. pololetí školního roku 

2015/2016 v Základní škole Rudoltice, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního příspěvku rodičům dětí Základní školy Rudoltice 

ve výši 2.500,- Kč za 2. pololetí školního roku 2015/2016 za každé dítě, podmínkou vyplacení příspěvku 

je docházka dítěte po celé 2. pololetí daného školního roku v Základní škole Rudoltice a bezdlužnost 

rodičů vůči obci. Nárok na výplatu částky 2.500,- Kč zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude 

případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném dni výplaty této částky.  

Termín výplaty je stanoven na 27.6. až 29.6.2016, zodpovídá Jaroslava Jašniaková, účetní obce. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/06/23 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi společností eCENTRE a.s. se sídlem 

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zastoupenou Ing. Luborem Alexem ředitelem výroby a 

provozu, IČO 27149862 a obcí,  jejíž předmětem je odstoupení od realizace zadávacího řízení veřejné 

zakázky na službu „Svoz odpadu“, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/4/2016/06/23 
 

Rada obce Rudoltice projednala stávající stav rozhlasové ústředny a schvaluje její modernizaci, která 

představuje upgrade počítače, ovládacího software a prodloužení záruky na 3 roky dle cenové nabídky 

dodavatelské firmy Empoment s.r.o. se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 

277721, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2016/06/23 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 12.000,- Kč, která bude 

vyplacena p. M. M. bytem XXXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

USNESENÍ č. RO/6/2016/06/23 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 617/13 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 604/13, 608/13 a 619/9, dodatku č. 2 k NS 

č. 265/15 a 605/11, dodatek č. 3 k NS č. 614/5, dodatek č. 5 k NS č. 262/10 a 603/1, dodatek č. 7 k NS č. 

621/7, dodatek č. 8 k NS č. 624/3, dodatek č. 9 k NS č. 621/10, dodatek č. 13 k NS č. 619/7, dodatek č. 

22 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

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

jako věřitelem a panem J. K., trvale bytem XXXX, 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. XXX v bytovém 

domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla 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 S. B., trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

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

místním poplatku za svoz komunálního odpadu v letech 2013 - 2016 a rozhodla její uzavření schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/06/23 

 

Rada obce Rudoltice souhlasí s nabídkou na vizualizaci objektu krytého bazénu Rudoltice od 

společnosti GAVALEC AG architecture & planning,  IČ 672724461 ve variantě 3 v celkové ceně 

22.000,- Kč bez DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2016/06/23 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Mgr. A. Mikulášem Medlíkem, IČ 

88237591, Lubná 220, 56963 Lubná na vypracování PD pro stavební povolení na stavbu školního 

hřiště, obstarání stavebního povolení na stavbu dětského hřiště (inženýring), a dále na koordinaci 

projektů pro zhotovení přeložek inženýrských sítí v celkové hodnotě 57. 500,- Kč. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 14.7.2016 od 19:00 hodin  

 

 

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.                                                          

                            starosta                                                                                                                                

 

 

 


