
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/13/03/13 
 
 

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

o Žádost o slevu z nájmu (607/1) 
o Výpověď z nájmu bytu  
o Přehled předpisů a plateb za rok 2012 a  2/2013 

b) Rozpočtové opatření obce č. 2/2013 
c) Účetní závěrka a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2012 
d) Pojištění majetku a odpovědnosti obce 
e) Rozhodnutí ÚOHS ze dne 4.3.2013 
f) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (4245/24) 
g) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor 
energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ 

o Rekonstrukce budovy ZŠ Rudoltice 
h) Kultura 

o Divadelní představení SVĚTÁCI – Divadlo Ve středu 
o Příměstský tábor Rudoltice 2013  

i) Různé 
o Přemístění pomníku Prusko-rakouské války 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 1 v domě čp. 

607 ze dne 13.3.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
jsou problémy s podmáčením stěn při větších nebo přívalových deštích či tání sněhu, 
vzala na vědomí informace starostky obce o oprávněnosti žádosti, a schvaluje 
poskytnutí slevy z nájmu bytu ve výši 10 % do doby odstranění závady. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce uzavřením dodatku k NS č. 607/1, jehož 
předmětem bude výše uvedená sleva z nájmu bytu. 
 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD čp. 611 
doručené dne 11. 3. 2013, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období roku 2012 a 
2/2013, zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 11.3.2013. 

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

opatření obce Rudoltice č. 2/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je finanční vypořádání voleb 2012 a neinvestiční náklady na ZŠ – MěÚ 
Lanškroun, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012 a výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice – zisk 
ve výši 18 784,20 Kč. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rudoltice za 
 rok 2012 do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku (účet 



413) ve výši 18 784 Kč. 
 

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí pojistnou smlouvu č. 42717162-16 o pojištění 
majetku ze dne 7.3.2012 a souhrn pojištění obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku připojištění obecních lesů a 
odpovědnosti za škodu způsobenou obci starostou, místostarostou, členem rady nebo 
členem zastupitelstva a rozhodla předloženou cenovou nabídku akceptovat. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k zajištění návrhu smluv na pojištění 
obecních lesů a odpovědnosti za škodu způsobenou obci starostou, místostarostou, 
členem rady nebo členem zastupitelstva. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila s Rozhodnutím ÚOHS ze dne 4.3.2013, č.j. ÚOHS-

S340/2012/VZ-3979/2013/523/MSc, a schvaluje podání rozkladu proti tomuto 
rozhodnutí k předsedovi ÚOHS ve znění zpracovaném právní zástupkyní obce Mgr. 
Janou Zwyrtek Hamplovou dne 12.3.2013. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce podat proti Rozhodnutí ÚOHS ze dne 
4.3.2013, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-3979/2013/523/MSc, rozklad k předsedovi ÚOHS 
ve znění zpracovaném právní zástupkyní obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou dne 
12.3.2013. 
Termín realizace: 20.3.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu mezi obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního 
práva a manžely T.V. a G.V., oba bytem Albrechtice XXX, jako kupujícími a povinnými 
z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
koupě p.p.č. 4245/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu 
ve výši 241 210 Kč, a doporučuje zastupitelstvu obce její uzavření schválit. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí protokol o prvním jednání komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 75 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění ze dne 11.3.2013 a protokol o posouzení 
kvalifikace v souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, ze dne 11.3.2013, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh hodnotící komise na vyloučení uchazečů: 
Stavebniny APPL CZ s.r.o., IČ: 274 61 947, DRUP Lanškroun, s.r.o., IČ: 647 91 564 
a Stavební reality, s.r.o., IČ: 287 79 282, ze zadávacího řízení z důvodů uvedených 
v přílohách tohoto usnesení, a rozhodla vyloučení uchazečů schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s 
§ 80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ze dne 
13.3.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhoduje o výběru 
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA – 
VYUŽITÍ OZE, REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V AREÁLU BUDOV MŠ 
RUDOLTICE“ uchazeče Bromach spol. s r.o. se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha 



3 Vinohrady, IČ: 274 67 520, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 998 432,23 Kč. 

 
9) Rada obce Rudoltice schvaluje úpravu stávajícího projektu na rekonstrukci budovy ZŠ 

Rudoltice v souladu s podmínkami případné další výzvy, která bude vyhlášena SFŽP. 
 

10) Rada obce Rudoltice souhlasí s konáním divadelního představení SVĚTÁCI v podání 
Divadla Ve středu dle specifikace v příloze, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku divadelnímu spolku Divadlo Ve středu ve 
výši 500 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce finanční příspěvek vyplatit zástupci 
divadelního spolku. 
Termín realizace: 20.3.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na uspořádání Příměstského tábora Rudoltice 
pod záštitou obce a schvaluje jeho uspořádání dle specifikace, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje organizací tábora PS Vodní sporty PIONÝR Ústí nad 
Orlicí. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí příspěvku na pořádání příměstského tábora 
ve výši 4 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit výše uvedený finanční příspěvek 
zástupci organizátora tábora p. Danielu Žáčkovi. 
Termín realizace: 30.6.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 

 
 
 
 
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.  
 


