
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/07/28 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/07/28 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/07/28 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření objednávky mezi společností Time4Fun s.r.o. se sídlem 

Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČO 02855844 a obcí, jejíž předmětem je zajištění kulturního 

programu na akci „Loučení s létem“ konané na hřišti TJ Sokol dne 3.9.2016, v celkové výši 37.600,- 

Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

USNESENÍ č. RO/3/2016/07/28 

 

Rada obce Rudoltice souhlasí s instalací dvou klimatizačních jednotek do kanceláře obecního úřadu a 

na přísálí kulturního domu obce Rudoltice dle cenové nabídky ze dne  20.7.2016 od firmy BELLCOM 

s.r.o, se sídlem Na Větru 913, 56301 Lanškroun, IČO 64791700, v celkové výši 62.043,- Kč bez DPH, a 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/07/28 

 

Rada obce Rudoltice projednala předložené nabídky na nákup hasičské stříkačky ve verzi sport a zásah 

určený pro kroužek mladých hasičů, a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

Rada obce Rudoltice souhlasí s nákupem hasičské stříkačky typ PS-12 TAZ 1.6 pro SDH Rudoltice 

v celkové výši 115.000,-  Kč bez DPH určené pro soutěže mladých hasičů. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/07/28 

 

Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky pro svoz nepotřebného nábytku, koberců atd. a 

rozhodla vybrat cenovou nabídku od společnosti Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 

č. p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, jejíž předmětem je svoz a pronájem kovového kontejneru o 

objemu 14 m3 určeného k celoročnímu sběru nepotřebného nábytku, koberců, linolea atd. umístěného 

v prostoru u čističky odpadních vod 2. sídliště, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/07/28 

 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ze dne 14.7.2016, 

vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu žadatelům dle seznamu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko 

rady obce ke jejich žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy 

v okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech.  

 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/9 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 6 k NS č. 622/4, jehož předmětem je ukončení 

výkonu funkce domovního důvěrníka bytového domu čp. 622 ke dni 31.7.2016 a pověřuje starostu obce 

k jeho podpisu.  

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 7 v bytovém domě čp. 262 ze dne 

27.7.2016.  



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

jako věřitelem a paní G. Š., 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. XX v bytovém 

domě čp. XX 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 V. V., 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. XX v bytovém 

domě čp. XX 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 H. Š., 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. XX v bytovém 

domě čp. XX 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 Š. P., 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. XX v bytovém 

domě čp. XX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu.  

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 11.8.2016 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

 

 

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

    starosta                                                                     místostarostka                                                                                      

               

 

 

 

 

 


