
 

 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2018/09/20 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2018/09/20 
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 

 

USNESENÍ č. RO/2A/2018/09/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 ze dne 20.9.2018 jehož předmětem je 

rekonstrukce budovy č. p. 5, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/2B/2018/09/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 ze dne 20.9.2018 jehož předmětem je 

vybavení nového úřadu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3A/2018/09/20 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 624/9 a pověřuje starostu obce k jeho 

podpisu. 

 

USNESENÍ č. RO/3B/2018/09/20 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v bytovém domě čp. 618 v obci 

Rudoltice ze dne 18. 9. 2018. 
 

USNESENÍ č. RO/3C/2018/09/20 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a panem P. Ř., 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 30. 9. 2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a paní M. Č., trvale bytemXXX, 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 30. 9. 2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně 

jedné, jako pronajímatelem a paní M. M., 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 30. 9. 2018 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 



 

 

USNESENÍ č. RO/3D/2018/09/20 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/10 s panem J. M., bytem XXX a pověřuje starostu 

obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 601/12 s paní J. P., bytem XXX a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 
 
 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 4.10.2018 od 19:00 hodin.  

 

 

 

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

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                              


