
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/12/12 
 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
o Zasedání OVBZ dne 22.11.2012 
o BD čp. 261 

b) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Návrh rozpočtu na rok 2013 

c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 9/2012 
d) Směrnice Obce Rudoltice č. 1 – 3/2012 
e) Inventarizace 2012 - likvidační komise 
f) Pojištění odpovědnosti zastupitelů 
g) Smlouvy o nájmu hrobového místa 
h) Dodatky ke smlouvám o dílo – EKOLA České Libchavy s.r.o. 
i) Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu PK - JSDH 
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o změnu NS (Dr. Rajbl s.r.o.) 
o Návrh smlouvy o dílo na geologický průzkum na p.p.č. 4293/10-12 

k) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 601/8, 614/9, 614/12, 613/13 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 612/4, 624/10, 604/10, 
610/5, 613/2, 622/3, 625/2, dodatku č. 2 k NS č. 610/4, 611/6, 607/6, 609/13, 618/4, 
621/1, 621/2, 621/3, 621/6, 621/8, 621/10, 623/4, 625/3, 627/1, dodatku č. 4 k NS č. 
276/4, dodatku č. 5 k NS č. 615/9, 262/8 a dodatku č. 6 k NS č. 610/6 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 22.11.2012, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavku v jednotlivých žádostech. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2013, 

předložený ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla o jeho schválení v nezměněné podobě. 
 Rada obce Rudoltice ukládá ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování čerpání položek 
rozpočtu s vrácením případného přebytku u položek týkajících se energií (elektřina, 
plyn, voda). 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření obce Rudoltice č. 9/2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem jsou neinvestiční náklady na žáky – MěÚ Lanškroun a úpravy veřejného 
prostranství, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 



5) Rada obce Rudoltice projednala návrh směrnice obce Rudoltice č. 1/2012 – Opravné 
položky, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jejím schválení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh směrnice obce Rudoltice č. 2/2012 k evidenci 
dlouhodobého majetku, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jejím 
schválení. 

Rada obce Rudoltice projednala návrh směrnice obce Rudoltice č. 3/2012 - Reálná 
hodnota majetku určeného k prodeji, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla o jejím schválení. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedených směrnic. 
 

6) Rada obce Rudoltice volí likvidační komisi pro vyřazení majetku obce na období od 
4.12. do 31.1.2013  v následujícím složení: 
Předseda: Jiří Just 
Členové: Mgr. Lenka Havlenová, Jaroslav Suchý  
 

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyjádření zástupce České pojišťovny a.s. ohledně 
sublimitu plnění v souvislosti s dotacemi EU a pověřuje starostku obce k zajištění 
nabídek pojištění odpovědnosti zastupitelů od Allianz, ING, Kooperativa a Generalli. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070138 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a K.H., bytem Rudoltice XXX, jako 
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení 
nájmu k hrobovému místu č. 138 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice na období od 
1.1.2013 do 31.12.2022, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070019 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a J.V., bytem Chotěboř XXX, jako 
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení 
nájmu k hrobovému místu č. 19 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice na období od 
1.1.2013 do 31.12.2022, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 11 smlouvy o dílo na sběr a 
odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je změna 
přílohy č. 1 smlouvy o dílo - cena za provedení mobilního sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu platná od 1.1.2013, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 13 smlouvy o dílo na služby spojené 
s tříděním odpadu mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA České Libchavy 
s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je specifikace stanovišť sběrných nádob na 
jednotlivé druhy odpadů a cena služby platná od 1.1.2013, a rozhodla jeho uzavření 
schválit. 
 



Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 10 nájemní smlouvy mezi obcí 
Rudoltice jako objednatelem a EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České 
Libchavy čp. 172, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je pronájem odpadových nádob, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu smluv. 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu PK na 
požární techniku a věcné prostředky PO jednotek SDH obcí PK na období 2013-2016 
účinná od 15.11.2012, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor 
mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a MUDr. Vlastimilem Rajblem, praktickým 
lékařem se sídlem Tatenice 291, jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je zánik nájmu nebytových prostor – ordinace 
praktického lékaře se zázemím, nacházejících se v přízemí v severovýchodní části 
budovy čp. 95 v obci Rudoltice s účinností ke dni 3.12.2012, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 
– ordinace praktického lékaře se zázemím v budově čp. 95 v obci Rudoltice na úřední 
desce obecního úřadu ve dnech 15.11.-3.12.2012. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi obcí 
Rudoltice jako pronajímatelem a společností Dr. Rajbl s.r.o. se sídlem Tatenice 291, 
jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře se zázemím, 
nacházejících se v přízemí v severovýchodní části budovy čp. 95 v obci Rudoltice 
s účinností od 4.12.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo č. 2012/186 mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a 2G geolog s.r.o.  se sídlem Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad 
Orlicí jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je geologický průzkum pro stavbu tří rodinných domů a stabilitu zemní navážky, na 
p.p.č. 4293/10 až 12 v k.ú. Rudoltice, v rozsahu prací podle samostatné nabídky ze dne 
7. 11. 2012, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 
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.  


