
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/05/17 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/17 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 

účetní závěrky) a inventarizace k 31. 12. 2017 roční účetní závěrku za rok 2017 a výsledek hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši 8.120,83 Kč. Současně 

schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2017 do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

hospodářského výsledku (účet 413) ve výši 8.120,83 Kč. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a 

inventarizace k 31. 12. 2017 roční účetní závěrku za rok 2017 a výsledek hospodaření firmy Vision 

Rudoltice s. r. o. – zisk 265.717,19 Kč.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/05/17 

 

Rada Obce Rudoltice projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice, IČO: 61234125 o vyslovení 

souhlasu se stravováním dětí ZŠ v době letních prázdnin 2018 za stejných finančních podmínek jako v 

době vyučování a souhlasí s navrženými finančními podmínkami stravování o prázdninách. 

 

USNESENÍ č. RO/5A/2018/05/17 

 

Rada Obce Rudoltice projednala cenové nabídky na zprostředkování finanční dotace vyhlášené 

Ministerstvem vnitra v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 

2019, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo využít cenovou nabídku předloženou 

panem Ing. Jakubem Károu se sídlem Arménská 1359/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 05686423. 

 

USNESENÍ č. RO/5B/2018/05/17 

 

Rada Obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí a Ing. Jakube Károu se sídlem Arménská 

1359/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 05686423, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci na 

akci „MV – GŘ HZS ČR: Výstavba nové požární zbrojnice Rudoltice“ v celkové výši 20.000,- Kč, 

přičemž částka bude vyplacena v případě přiznané dotace, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/05/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací č. 4/2018/OV uzavřenou 

mezi obcí a paní M. D., trvale bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z nemovitosti 

č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 



 

USNESENÍ č. RO/7/2018/05/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 1.000,- Kč, která bude vyplacena 

organizaci Český svaz chovatelů základní organizace Zábřeh, se sídlem Pod Zámečkem 1873/14, 789 

01 Zábřeh, IČ 70941441, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/8A/2018/05/17 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 602/11, 606/11, dodatku č. 3 k NS č. 

615/11, dodatku č. 4 k NS č. 263/8, 604/11, 606/1, 616/4, dodatku č. 5 k NS č. 623/12, 627/3, dodatku č. 

7 k NS č. 603/9, dodatku č. 8 k NS č. 619/12, dodatku č. 22 k NS č. 610/4, dodatku č. 23 k NS č. 624/3, 

dodatku č. 30 k NS č. 624/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8B/2018/05/17 

 

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

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

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

komunálního odpadu za roky 2007 – 2017 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8C/2018/05/17 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje pozastavení příjmu žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví obce 

Rudoltice z důvodu malého počtu uvolňujících se bytů, a to do 31. 12. 2018. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 31.5.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


