
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/07/12 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/07/12 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/07/12 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 42717162-16 mezi obcí na straně jedné jako 

pojistník a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45272956 na 

straně druhé jako pojišťovna, jejímž předmětem je pojištění majetku ve vlastnictví Obce Rudoltice, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3A/2018/07/12   
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 623/7, 624/9, dodatku č. 5 k NS č. 601/2, 

601/3, 601/5, 601/11, 601/13, 602/4, 602/7, 602/10, 603/5, 603/6, 603/7, 603/12, 604/1, 604/2, 604/3, 

604/6, 604/7, 605/3, 605/4, 605/5, 605/7, 605/8, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/8, 606/10, 606/13, 

607/3, 607/5, 607/8, 607/9, 607/11, 607/13, 608/2, 608/5, dodatku č. 6 k NS č. 263/8, 616/12, dodatku 

č. 7 k NS č. 608/11, 614/2, dodatku č. 11 k NS č. 602/6, dodatku č. 12 k NS č. 601/7, 604/4, 605/6, 

607/2, 609/7, dodatku č. 13 k NS č. 617/10, dodatku č. 15 k NS č. 610/11, dodatku č. 22 k NS č. 608/6, 

dodatku č. 24 k NS č. 610/4, dodatku č. 25 k NS č. 624/3, dodatku č. 32 k NS č. 624/8, dodatku č. 36 

k NS č. 614/11, a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/3B/2018/07/12 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 609/6, jehož předmětem je sleva z nájmu 

za výkon funkce domovního důvěrníka v roce 2018 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/3C/2018/07/12 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na 

straně jedné, jako věřitelem a paní V. Š., 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. 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 26.7.2018 od 19:00 hodin  
 

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


