
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/12/1 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/12/1 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/12/1 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh změny volebního řádu pro volby členů školské rady při Základní 

škole a mateřské škole Rudoltice předložený Školskou radou, který byl schválen na zasedání Školské 

rady dne 12.10.2016 usnesením č. ŠR/3/12/10/2016, jehož předmětem je snížení počtu členů školské 

rady z 9 na 3 členy s platností od data konání řádných voleb členů do Školské rady.  

Rada obce Rudoltice schvaluje nový Volební řád pro volby členů školské rady při Základní škole a 

mateřské škole Rudoltice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/12/1 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku v celkové výši 56.628,- Kč vč. DPH zaslanou 

společností Time4Fun s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejíž předmětem 

je doprovodný program Masopustu konaného v roce 2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/12/1 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 ze dne 1.12.2016 jehož předmětem je 

dotace určená pro posilovací prvky na dětském hřišti čp. 5, a které je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 ze dne 1.12.2016 jehož předmětem je 

hřiště v lokalitě Zámeček, kultura - keramika, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/12/1 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje termín zápisu dětí do první třídy základní školy Rudoltice dne 11.4.2017 

a termín zápisu dětí do mateřské školy dne 3.5.2017. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/12/1 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 14 k Nájemní smlouvě a Dodatek č. 18 k Smlouvě 

o dílo na služba spojené s tříděním odpadu uzavřené mezi obcí a společností Ekola České Libchavy 

s.r.o. se sídlem České Libchavy č.p. 172, PSČ 561 25, IČO 49813862, jejichž  předmětem jsou 

pronájem odpadových nádob a specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů, a 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/12/1 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2017 a souhlasí s jeho zveřejněním 

na úřední desce. 

 

 



USNESENÍ č. RO/8/2016/12/1 

 

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ze dne 21.11.2016, 

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

jako věřitelem a paní K. N., trvale bytem XXX, 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 K. N., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

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

souvislosti se spotřebou plynu v bytě č. XXX v bytovém domě čp.XXX v obci Rudoltice v období od 

7.6.2016 do 6.9.2016 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 panem P. 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 poškozením vchodových dveří bytového domu čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její 

uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 7 v bytovém domě čp. 616 v obci 

Rudoltice ze dne 30.11.2016. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 15.12.2016 od 19:00 hodin  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


