
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/09/07 
 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/09/07 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 9/2017/OV 

mezi obcí a M. M., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Účastnické smlouvy č. 00279421001mezi obcí a společností T-

Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, jejímž 

předmětem je poskytování základní a doplňkové služby elektronických komunikací a související služby 

pro zajištění provozu ČOV v obci, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a SPS 

Sázava, o. s. se sídlem Sázava 34, 563 01 Lanškroun, IČ 22663428 jako obdarovaným ve výši 20.000,- 

Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy a dohody o elektronickém vystavování 

daňových dokladů za prodávajícího mezi Obcí Rudoltice a Hradeckou lesní a dřevařskou společností, 

a.s., se sídlem Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ 60913827, jejímž předmětem je prodej 

dřevní hmoty pocházející z lesů ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje celkový počet 9 zaměstnanců obecního úřadu Rudoltice. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 29.9.2017 v souladu s § 24 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 

USNESENÍ č. RO/8/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace pro uchazeče o 

veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem jsou stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu 

základní školy Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/09/07 



 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 3135425216 mezi Obcí Rudoltice a 

Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Prha 1, IČ 45272956, jejímž předmětem je 

krátkodobé úrazové skupinové pojištění mládeže, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/10A/2017/09/07 

 

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

jako věřitelem a paní J. Ch., 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 vyúčtováním nájemného a 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 panem D. Š. a panem M. Š., oba trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníky, 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. 

 

USNESENÍ č. RO/10B/2017/09/07 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 28 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/10C/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/13 s paní J. K., trvale bytem XXX a pověřuje 

starostu k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/10D/2017/09/07 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v bytovém domě čp. 606 v obci 

Rudoltice ze dne 31.8.2017. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 5 v bytovém domě čp. 264 v obci 

Rudoltice ze dne 31.8.2017. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v bytovém domě čp. 262 v obci 

Rudoltice ze dne 31.8.2017. 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 21.9.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


