
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 
 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS  
o Dodatky k NS – výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601) 
o Výpovědi z nájmu bytu  
o Žádosti o slevu z nájemného (601/9, 610/13, 610/10) 
o Přehled předpisů a plateb za 1/2013 

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2012 
c) Rozpočtové opatření obce č. 1/2013 
d) Vyúčtování poskytnutých dotací (PS Vodní Sporty) 
e) Živnostenské listy obce 
f) Pojištění SDH 
g) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky 
h) Knihovna 

o Návrh dohody o provedení práce 
i) Změna autobusových jízdních řádů s účinností od 3.3.2013  
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o příspěvek na pronájem sálu (o.s. Rudoltický Budulínek) 
o Smlouva o nájmu hrobového místa 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Úprava kontejnerů 
o Žádost o výměnu oken a dveří na hasičské zbrojnici 
o Žádost o výměnu vany v koupelně BJ 261/6 
o Žádost o nátěr podlahy ve sklepních prostorách BJ 615 

l) Kultura 
o Rudoltická pouť 2013 

m) Různé 
o Nařízení obce – tržní řád 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 263/7, 616/8 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 NS č. 606/11, 609/8, 611/2, 
611/8, 611/13, 613/1, 619/4, 619/10, dodatku č. 2 NS č. 607/4, 613/11, 620/7, dodatku 
č. 3 NS č. 610/4, 615/3, 615/5, 615/8, 615/13, dodatku č. 5 NS č. 615/4 a dodatku č. 
7 NS č. 610/6 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 NS č. 601/7 a NS č. 276/1 jehož 
předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2013, a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 v BD čp. 601 
doručené dne 6.12.2012 a výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD čp. 622 ze dne 27.2.2013, 
jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 9 



v domě čp. 601 ze dne 7.1.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je plíseň v bytě, vzala na vědomí informace o rozsahu plísně v bytě, a 
rozhodla o opravě bytu, a to doplnění střešní tepelné izolace. 
Termín realizace: --- 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 13 
v domě čp. 610 ze dne 16.1.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je výskyt plísně včetně vlhkosti, vzala na vědomí informace o rozsahu 
plísně v bytě a reakci žadatelů na nabídku výměny bytu, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájemného u bytu č. 10 v domě čp. 
610 ze dne 20.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
plíseň v bytě a velké náklady na vytápění způsobených zřejmě chybějící izolací, a 
ukládá společnosti VISION Rudoltice prověřit oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 10.3.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 1/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 13.2.2013. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejíž závěr zní, 
že při přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

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

opatření obce Rudoltice č. 1/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je souhrnný dotační vztah, volba prezidenta, dotace z ÚP, příspěvky ZŠ, TJ 
Sokol a SDH a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování poskytnutých účelových dotací PS 

Vodní sporty za období 2. pololetí 2012 a 1. pololetí 2013, jež jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ohledně stávajících živnostenských 

listů obce. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam oborů činností náležejících do živnosti 
volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“ a 
schvaluje rozšíření živností obce o obory č. 43, 55, 73 a 74 dle přílohy, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém 

pojištění 2 UX, mezi obcí Rudoltice jako pojistníkem a Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Potřežní 665/21, jako pojistitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pojištění sboru dobrovolných 
hasičů (celkem 10 osob) na období od 1.3.2013 do 28.2.2016 za celkové roční pojistné 



ve výši 5270 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu pojistné smlouvy. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí jmenování Mgr. Lenky Havlenové do funkce 
ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice s účinností od 19.5.2006, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

  
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přechodná ustanovení zák. č. 472/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon; ust. § 166 zák. č. 561/2004 Sb., 
školský zákon; vyhlášku č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích; výklad přechodných ustanovení k novelizovanému § 166 
školského zákona ze strany MŠMT a metodiku KÚ PK ke konkursnímu řízení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí vyhlášení konkursního řízení 
na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Rudoltice dle 
podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na 
úřední desce obce, internetových stránkách obce, v regionálním tisku, na Úřadu práce 
Ústí nad Orlicí, příp. i na jiných místech. 
Termín realizace: 6.3.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně požádat o delegování členů 
konkursní komise v souladu s ust. § 2 odst. 3 písm. b), c), d), e) a f) vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 
Termín realizace: 13.3.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

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

a J.Ř., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou grafické práce pro obecní 
knihovnu, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí podobu autobusových jízdních řádů na lince č. 

911 a 910 platných od 3.3.2013, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Rudoltický Budulínek ze 
dne 21.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního příspěvku na pronájem sálu v místním KD ve dnech 22.-
24.3.2013 za účelem uspořádání burzy dětského oblečení a sportovních potřeb, a 
rozhodla žádosti vyhovět a žadateli poskytnout finanční příspěvek na organizaci akce 
ve výši 2 100 Kč (3x 700 Kč). 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce výše uvedený příspěvek vyplatit předsedkyni 
sdružení p. Lence Kuběnkové. 

 Termín realizace: 22.3.2013 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 



Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070035 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a p. M.J., bytem Rudoltice XXX, jako 
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je nájem 
hrobového místa č. 35 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice na dobu od 1.1.2013 
do 31.12.2022, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
12) Rada obce Rudoltice projednala návrh na přestříkání 6 kontejnerů – zvonů o objemu 

1,5 m3 a změnu jejich umístění dle návrhu, a rozhodla navržené řešení schválit. 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost SDH Rudoltice ze dne 27.2.2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je výměna oken a dveří na 
hasičské zbrojnici z důvodu velmi špatného technického stavu budovy, a rozhodla 
žádosti vyhovět za předpokladu, že žadatel si zednické práce zajistí vlastními silami. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice zajistit výměnu oken, dveří 
a materiál na zednické práce.  
Termín realizace: --- 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. M.J., bytem Rudoltice XXX ze dne 
11.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je výměna 
vany v koupelně BJ č. 261/6, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost domovního důvěrníka BD čp. 615 p. Pavla 
Hlaváčka ze dne 11.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je natření podlahy ve sklepních prostorách na své náklady, a rozhodla 
žádosti vyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dohodnout se 
žadatelem technické podmínky. 
Termín realizace: --- 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 

 
13) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o vytvoření a veřejném nedivadelním 

provozování uměleckého výkonu formou koncertu s názvem „ANNA K & BAND“ mezi 
obcí Rudoltice jako objednavatelem a spol. Agentura Petřinová s.r.o. se sídlem Pod 
Zámkem 225, Statenice, jako vykonavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je koncert skupiny ANNA K & BAND na Rudoltické pouti dne 
14.6.2013 za vzájemně ujednanou cenu 70 000 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice schvaluje vstupné na koncert ve výši 100 Kč/osobu, děti do 15-ti 
let zdarma. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zajištění zábavných atrakcí mezi 
obcí Rudoltice jako pořadatelem a Františkem Lagronem se sídlem Přelouč, Pražská 
562, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
zajištění zábavných atrakcí na Rudoltickou pouť v termínu 15.-16.6.2013 za vzájemně 
ujednanou cenu 30 000 Kč včetně přípoje elektřiny, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o poskytnutí služby mezi obcí 
Rudoltice jako zákazníkem a Milanem Vobořilem se sídlem Hanušovice, Krátká 483, 



jako provozovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
pronájem výletního vláčku s řidičem na Rudoltickou pouť na den 15.6.2013 za 
vzájemně ujednanou cenu 20 000 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 

 
 
 
 
 
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.  
 


