
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/14/11/12 
 
 

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

o Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytů 
o Přehled stavu vyúčtování nájmu a služeb  
o Přehled předpisů a plateb – 10/2012 

b) Lesní hospodářství obce 
o Finanční plán hospodaření na rok 2013 
o Pojištění lesa 

c) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Návrh rozpočtu na rok 2013 
o Návrh na přijetí darů 
o Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí odměny 

d) Pojištění odpovědnosti zastupitelů 
e) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2013 
f) Plán inventur na rok 2012 + inventurní komise 
g) Kultura 

o Smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor – Divadlo Pavla 
Trávníčka 

o Adventní koncert 
h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Žádost o úpravu příjezdu na parkoviště u BD čp. 261  
o Oprava 3 hydrantů v obci  

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Žádost o změnu NS (Dr. Rajbl s.r.o.) 
o Veřejné osvětlení na parcelách v lokalitě Zámeček 
o Oprava části MK 
o Nová cenová nabídka na geologický průzkum na p.p.č. 4293/10-12 

j) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice 
jako zájemcem a Danou Beranovou – REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST 
MOZAIKA se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I 
smlouvy o byt č. 10 a 14 v budově čp. 261, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled stavu úhrad vyúčtování nájmu a služeb 
spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce sestavený ke dni 30.10.2012 a dále bere 
na vědomí předání dlužných vyúčtování k vymáhání právnímu zástupci obce. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 10/2012, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9.11.2012. 
 

3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled provedených prací a vyúčtování 
hospodaření v obecních lesích v roce 2012, předložený OLH p. Vratislavem 



Pecháčkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje plán hospodaření v obecních lesích v roce 2013, 
předložený OLH p. Vratislavem Pecháčkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem smlouvy na pojištění lesů ve vlastnictví 
obce a souhlasí s rozšířením pojištění majetku obce na další období o pojištění 
obecních lesů. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k rozšíření poptávky na pojištění 
majetku obce o pojištění obecních lesů. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice o písemný souhlas zřizovatele pro přijetí daru – peněžní částky ve výši 4 000 
Kč (J.S.) a rozhodla žádosti vyhovět a souhlas s přijetím finančního daru vyslovit. 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice o písemný souhlas zřizovatele pro přijetí daru - zahradního altánu (GASET 
s.r.o.) a rozhodla žádosti nevyhovět a souhlas s přijetím věcného daru nevyslovit 
z důvodu, že návrh rozpočtu obce na rok 2013 s touto investiční akcí nepočítá. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o možnosti 
rozšíření kapacity MŠ v rámci budovy MŠ. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. prověřit možnosti 
předloženého návrhu ze stavebního hlediska. 
Termín realizace: 31.12.2012 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice 
 

5) Rada obce Rudoltice po seznámení s  podklady pro poskytování odměn ředitelům, 
zpracovaných Mgr. Lenkou Havlenovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 
7.11.2012,  schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice – Mgr. Lenku Havlenovou ve výši XXX Kč, která bude vyplacena 
z finančních prostředků ZŠ a MŠ Rudoltice. Odůvodnění výše odměny je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
podnikatele mezi Českou pojišťovnou, a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16 jako 
pojišťovnou a obcí Rudoltice jako pojistníkem a pojištěním, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci členem zastupitelstva obce pro 
případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou 
ÚSC při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a pro případ uzavření smlouvy požaduje navýšení sublimitu plnění 
v souvislosti s dotacemi EU. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce jednáním s ČP a.s.  
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla předložit jej v nezměněné podobě 
zastupitelstvu obce ke schválení. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit návrh rozpočtu, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na fyzické i 
úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání na 



zasedání zastupitelstva obce. 
Termín realizace: 20. 11. 2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh plánu inventur na rok 2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje k zajištění inventarizace zřízení inventarizační komise 
ke dni 30.11.2012 v následujícím složení: 
Předseda: Daniel Žáček 
členové: Michal Řeháček, Erika Kohoutová, Michaela Zvárová, Roman Beneš 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových 
prostor mezi Agenturou Marcus - Pavel Trávníček se sídlem Mnichovice, Na Závěrce 
523 jako pořadatelem a obcí Rudoltice jako pronajímatelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem sálu v KD za účelem konání 
divadelního představení OTYLKA dne 5.1.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí příspěvku pořadateli výše uvedeného 
divadelního představení na pronájem sálu ve výši 500 Kč, který bude vyplacen 
z rozpočtových prostředků obce. 
Termín realizace: 5.1.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje na návrh kulturní komise pořádání adventního 
koncertu dne 1.12.2012 na sále KD a souhlasí s uvolněním finančních prostředků do 
výše 3 000 Kč z rozpočtových prostředků obce na pokrytí nákladů spojených 
s občerstvením pro účinkující a návštěvníky koncertu.  
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu vyplatit výše uvedenou částku oproti 
předloženým dokladům předsedkyni kulturní komise. 
Termín realizace: 3.12.2012 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala žádost BD čp. 261 o úpravu příjezdu na parkoviště, 
popř. navezení kamenné drtě, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice projednala požadavek společnosti VAK Jablonné nad Orlicí a.s. 
o opravu 3 hydrantů v obci, a rozhodla žádosti vyhovět a zajistit opravu tak, aby byla 
ve spodní části obce zajištěna dostupnost požární vody v případě potřeby. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice poskytnout potřebnou 
součinnost společnosti VAK Jablonné nad Orlicí v souvislosti s opravou hydrantů. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala žádost MUDr. Vlastimila Rajbla o změnu nájemní 
smlouvy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodla o zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře se zázemím v budově čp. 
95 v obci Rudoltice. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr 



pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře se zázemím, 
nacházejících se v přízemí v severovýchodní části budovy čp. 95 v obci Rudoltice. 
Termín realizace: 15.11.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí situaci s vedením veřejného osvětlení v lokalitě 
RD Zámeček a schvaluje osazení sloupů VO na komunikacích dle přílohy tohoto 
usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí havárii na vodovodním řadu pod komunikací 
ležící na p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje opravu místní 
komunikace v části od místa havárie na vodovodním řadu k silnici III. třídy. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice .s.r.o. opravu MK provést. 
Termín realizace: 15.12.2012 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala novou cenovou nabídku a návrh průzkumných 
geologických prací na p.p.č. 4293/10-12 společnosti 2G geolog s.r.o. se sídlem v Ústí 
nad Orlicí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla s cenovou nabídkou 
vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo na 
předmětné průzkumné geologické práce. 

 
 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
 
 
 
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v 
platném znění. Členové Zastupitelstva obce Rudoltice mají právo v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nahlédnout do zápisu rady obce, který je uložen 
v kanceláři starostky obce.  
 
 


