
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/06/14 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/06/14 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/06/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 18 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Rudoltice a 

společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož 

předmětem je pronájem odpadových nádob, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/3/2018/06/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 23 ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním 

odpadu mezi Obcí Rudoltice a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České 

Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem je specifikace stanovišť sběrných nádob pro jednotlivé 

druhy odpadů platné od 1.6.2018, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2018/06/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodím 

Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, jejímž předmětem je 

služebnost k pozemku v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1240-106/2018, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/5/2018/06/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu umělecké činnosti mezi Obcí Rudoltice a 

Agenturou Nordproduction Petr Mácha se sídlem Elišky Krásnohorské 4552, 430 03 Chomutov, IČ 

66637643, jejímž předmětem je vystoupení Yvetty Simonové dne 29.9.2018 u příležitosti konání oslavy 

Dne seniorů, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/6/2018/06/14 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o produkci mezi Obcí Rudoltice a Veselou Trojka 

Pavla Kršky se sídlem Školní 254, 679 21 Černá Hora, zastoupená M. H. r. č. XXX, jejímž předmětem 

je vystoupení skupiny Veselá Trojka dne 29.9.2018 u příležitosti konání oslavy Dne seniorů, a která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/7/2018/06/14 

 

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

2017/2018 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 2500,- Kč za 2. pololetí školního roku 2017/2018 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 25.6. až 27.6.2018, zodpovídá Veronika Jurajdová, účetní obce. 

 

USNESENÍ č. RO/8A/2018/06/14 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 261/11, 602/9, 616/10, dodatku č. 2 k NS 

č. 604/13, 608/13, 616/1, dodatku č. 3 k NS č. 265/15, dodatku č. 4 k NS č. 614/5, dodatku č. 5 k NS č. 

263/8, dodatku č. 6 k NS č. 603/1, dodatku č. 8 k NS č. 621/7, dodatku č. 23 k NS č. 610/4, dodatku č. 

24 k NS č. 624/3, dodatku č. 31 k NS č. 624/8, dodatku č. 1 k NS č. 610/13  a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8B/2018/06/14 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 606/12 s panem R. R., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/8C/2018/06/14 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na 

straně jedné, jako věřitelem a paní A. B., 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 odebíráním služeb ve spojení s užíváním bytu č. XXX v bytovém domě 

čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodlo 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 J. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada spotřeby el. energie v bytě č. XXX v BD čp. 

XXX, jehož je nájemcem a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 28.6.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


