
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/24/09/14 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Rozpočtové opatření obce č. 7/2014 
b) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (VISION – obec) 
c) Výběrové řízení na VZ „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ 
d) Žádost o poskytnutí příspěvku na akci „Drakiáda“ 
e) Komunální volby 2014 - dohody o provedení práce  
f) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
o Výměna plynových kotlů zn. MORA v BD v obci 

g) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je ÚP – předák, TJ. Sokol – investiční 
transfer na p.p.č. 4486/2, kultura služby, odvoz tříděného odpadu a 
elektrokontejnery. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o započtení pohledávek a závazků 

mezi VISION Rudoltice s.r.o. a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je zápočet pohledávky vzájemných pohledávek 
VISION Rudoltice s.r.o. a obce Rudoltice ve výši 136 300 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody.  

 
4) Rada obce Rudoltice se seznámila s protokolem o otevírání obálek a zprávou o 

posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve VŘ veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a na základě vyhodnocení nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové ceny 
schvaluje jako nejvhodnější nabídku - nabídku uchazeče KPV SYSTÉM s.r.o. se 
sídlem Lázeňská 354, Ústí nad Orlicí, IČ: 275 46 756 s nabídkovou cenou ve výši 
3 069 335,83 Kč bez DPH. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a KPV SYSTÉM s.r.o. se sídlem Lázeňská 354, Ústí nad Orlicí, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
realizace VZ malého rozsahu „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ za cenu díla ve výši 
3 069 335,83 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 18.9.2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o poskytnutí 
příspěvku na akci s názvem „Drakiáda“, konané dne 27.9.2014, a rozhodla žádosti 
vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 2 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedenou částku vyplatit v hotovosti 
k rukám ředitelky školy. 
Termín realizace: 26.9.2014 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 

 



6) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí jako 
zaměstnavatelem a N.B., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jejímž 
předmětem je kompletace hlasovacích lístků v souvislosti s volbami do 
Zastupitelstva obce Rudoltice, konaných ve dnech 10.-11.10.2014, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku obce k podpisu této dohody. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí jako 

zaměstnavatelem a D.Ž., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jejímž 
předmětem je provedení úklidu volební místnosti v souvislosti s volbami do 
Zastupitelstva obce Rudoltice, konaných ve dnech 10.-11.10.2014, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala žádost projektanta Stanislava Tejkla v zastoupení 

investora p. T.P., bytem Lanškroun XXX, ze dne 19.9.2014, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o souhlas s požárně nebezpečným 
prostorem, který zasahuje na sousední parcelu p.č. 4293/10, která je ve vlastnictví 
obce, a rozhodla žádosti nevyhovět, neboť by tím došlo ke znehodnocení předmětné 
sousední p.p.č. 4293/10. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí aktuální pořizovací cenu kotle. Zn. BAXI, 
který je měněn za kotle zn. MORA v BD čp. 261-265. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled zájemců o výměnu kotle zn. MORA za 
kotel zn. BAXI a rozhodla výměnu realizovat nejpozději do 31.10.2014. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce předložit dodatky k NS u zájemců o 
výměnu kotle. 
Termín realizace: 8.10.2014 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

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


