
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/06/08/14 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond 

o Kontrola SFRB – IIIa. etapa 
o Nová NS a dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Domovní důvěrník na čp. 626 

b) Žádost o sponzorský dar na zajištění účasti Zámečku na celostátní akci 
Hradozámecká noc 30.8.2014 

c) Slavnostní otevření dětského hřiště u čp. 5 a den otevřených dveří v nové třídě 
MŠ 

d) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Cenová nabídka a návrh příkazní smlouvy na výběrové řízení VZ 

malého rozsahu akce „Zateplení Základní školy Rudoltice“ 
e) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Návrh řešení fasády budovy ZŠ a návrh zahradních úprav před 
budovou a oplocení mezi MŠ a ZŠ 

o Návrh řešení ploch pro volnočasové aktivity v lokalitě Zámeček 
f) Různé 

o Cyklistický závod „Regionem Orlicka Lanškroun 2014“ 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala Protokol o druhé fyzické kontrole naplnění 
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních 
bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb., a to ohledně III 
a. etapy výstavby 5 bytových domů, ze dne 24.7.2014, a schvaluje změnu formy 
dodatku č. 9 k NS č. 619/5, č. 1 k NS č. 619/8, č. 3 k NS č. 620/6, č. 2 k NS č. 620/9, 
č. 4 k NS č. 624/1, č. 2 k NS č. 624/10, č. 2 k NS č. 625/4 a č. 2 k NS č. 628/3, dle 
příloh, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/2 a pověřuje starostku obce 
k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 264/2, týkající se 
vyvložkování vany v bytě, a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě čp. 601 ze 
dne 31.7.2014,  jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost bytového domu čp. 626 ze dne 4.8.2014, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je změna domovního 
důvěrníka od 1.8.2014, a rozhodla žádosti vyhovět a schválit dodatek č. 5 k NS č. 
626/2, jehož předmětem je ukončení výkonu domovního důvěrníka v BD čp. 626 
k 31.7.2014, a dodatek č. 3 k NS č. 626/1, jehož předmětem je výkon domovního 
důvěrníka v BD čp. 626 s účinností od 1.8.2014. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Krasavy Šerkopové, bytem Rudoltice 

608, ze dne 23.7.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je žádost o finanční příspěvek na část nákladů při účasti Zámečku na celostátní 



akci Hradozámecká noc, která se uskuteční dne 30.8.2014, a rozhodla žádosti 
vyhovět a poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu smlouvy o 
reklamě. 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje uspořádání slavnostního otevření dětského hřiště u 
čp. 5 a dne otevřených dveří v nové třídě mateřské školy v budově čp. 95 dne 
16.8.2014. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací této akce. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu z informačního systému SFŽP ČR, 

která upozorňuje na to, že nejpozději do 10.10.2014 je nutné dodat kompletní 
podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce „Zateplení budovy ZŠ 
Rudoltice“, zejména výběrové řízení včetně uzavřené smlouvy s vítězem VŘ. 

 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku p. Martina Hlaváčka se sídlem 
Bezděkov 1344, Česká Třebová, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu dle požadavků SFŽP, a vyslovila s ní souhlas. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh příkazní smlouvy mezi obcí jakožto 
příkazcem, a p. Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, 
jako příkazníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení výběrového řízení VZ malého rozsahu na stavební práce na dodavatele 
stavby „Zateplení Základní školy Rudoltice“ za vzájemně ujednanou odměnu ve 
výši 19 100 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Mg.A. Mikuláše Medlíka, 

autorizovaného architekta se sídlem Lubná 220, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je návrh řešení fasády budovy ZŠ a návrh zahradních 
úprav před budovou a oplocení mezi MŠ a ZŠ Rudoltice, a vyslovila s ní souhlas. 

 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Mg.A. Mikuláše Medlíka, 
autorizovaného architekta se sídlem Lubná 220, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je návrh řešení ploch pro volnočasové aktivity 
v lokalitě Zámeček, a vyslovila s ní souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k předložení návrhu smluv. 

 
 
 
 
Bc. Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
 


