
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/08/09 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice schvaluje možnost bezplatného využití Rudoltického zpravodaje č. 5 všem politickým 

stranám, sdružením a občanům pro předvolební prezentaci ve volbách do zastupitelstva obce konaných 5.-

6.10.2018. 

 

USNESENÍ č. RO/2A/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 11/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí aj. S., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z rodinného 

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

 

USNESENÍ č. RO/2B/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací č. 12/2018/OV 

uzavřenou mezi obcí a R. K., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod z rodinného 

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

 

USNESENÍ č. RO/4A/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 261/5 s panem L. L., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/4B/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a paní Z. J., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. XXX v bytovém domě 

čp. XXX, v obci Rudoltice k datu 31. 8. 2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/4C/2018/08/09 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  

dodatku č. 1 k NS č. 602/2, 608/10, dodatku č. 2 k NS č. 607/4, 610/6, 611/2, 611/7, 614/7, 617/7, 

dodatku č. 4 k NS č. 608/8, dodatku č. 6 k NS č. 619/4, 623/12, 628/2, dodatku č. 7 k NS č. 263/8, 

603/9, 616/6, 620/7, dodatku č. 9 k NS č. 619/12, 624/2, dodatku č. 16 k NS č. 610/11, dodatku č. 25 

k NS č. 610/4, dodatku č. 26 k NS č. 624/3, dodatku č. 33 k NS č. 624/8, a pověřuje starostu obce 

k jejich podpisu. 

 
 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 23.8.2018 od 19:00 hodin  

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


