
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/03/13 
 

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

o Zasedání OVBZ dne 20.3.2013 
o Nové NS, dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu 623/5, dohoda o skončení nájmu 624/3 

b) Pojištění majetku a odpovědnosti obce 
c) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 

o Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku 
o Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
o Geotechnické posouzení + návrh řešení – sesuv na p.p.č. 4293/9 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna 
d) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky 
e) Žádosti o příspěvek  

o na didaktické pomůcky (RC Rudoltický Budulínek) 
o na podporu budování a fungování babyboxů (O.s. Babybox pro odložené 

děti – STATIM) 
o na služby pro občany sluchově postižené (ČKNH) 

f) Smlouva o svozu a odstraňování odpadu (TS Lanškroun, s.r.o. – obec) 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Výstavba ČOV - vyklizení části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
o Geologický průzkum na p.p.č. 4293/10-12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Záměr směny p.p.č. 4288/8 za p.p.č. 4288/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Veřejná zakázka „Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor 

energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ 
� Smlouva o dílo (obec – Bromach s.r.o.) 
� Smlouva o dílo na provádění autorského dozoru (obec – Martin 

Hlaváček) 
o Rekonstrukce budovy ZŠ Rudoltice 

� Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace pro podání 
žádosti v programu SFŽP na zateplení 

i) Různé 
o Založení účtu u ČNB 
o Odvolání z ustanovení do funkce lesní stráže (MěÚ Lanškroun) 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 

ze dne 20.3.2013, 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 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 616/11, 620/5, 624/3, 624/4, 
622/13 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 276/2, 602/1, 609/6, 
609/9, 616/9, 617/3, 621/7, dodatku č. 2 k NS č. 608/3, 617/2, 619/2, dodatku č. 4 k NS 



č. 276/4, 605/9 a dodatku č. 6 k NS č. 262/8 a pověřuje starostku obce k jejich 
podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 5 v BD čp. 623 
doručené dne 27.3.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 3 v BD čp. 
624 ke 31.3.2013 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh pojistné smlouvy č. 30590326-16 (Zemědělské 

pojištění) mezi Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16 a obcí 
Rudoltice jako pojistníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je pojištění lesů ve vlastnictví obce za celkové roční pojistné ve výši 35 132 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh pojistné smlouvy č. 42717885-19 (Pojištění 
odpovědnosti podnikatelů) mezi Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 
75/16 a obcí Rudoltice jako pojistníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele za celkové roční 
pojistné ve výši 16 220 Kč , a rozhodla její uzavření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

investičního příspěvku ze dne 12.12.2012 mezi DSO Lanškrounsko a obcí Rudoltice, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna článku III. 
předmětné smlouvy, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
  
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledek závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
„Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice“. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu o geotechnickém posouzení a návrh 
definitivního řešení v místě sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, vypracované společností 
GEOSTAR, spol. s r.o. se sídlem v Brně pro DSO Lanškrounsko. 

 
5) Rada obce Rudoltice jmenuje v souladu s ust. § 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 

Sb., konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Rudoltice v tomto složení: 

 
Předseda konkursní komise:   
Lenka Bártlová  starostka obce 
 
Členové konkursní komise:   
Mgr. Michal Blaschke člen zastupitelstva obce 
Mgr. Petra Rozsypalová odborník z oblasti státní správy ve školství – ředitel 
    podobného typu školy  
Mgr. Ivana Bečková  zástupce České školní inspekce 
Mgr. Hana Pochobradská zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 

školství a kultury 
Bc. Marcela Kolářová pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Rudoltice  
Blanka Prokopová  člen Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice 



V souladu s ust. § 1, odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., se pověřuje funkcí tajemníka 
konkursní komise pracovnice Obecního úřadu Rudoltice slečna Michaela Zvárová. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá tajemnici konkursní komise zajistit průběh konkursního 
řízení na  obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské 
školy Rudoltice a výsledek konkursního řízení předložit Radě obce Rudoltice. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Rudoltický Budulínek, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o příspěvek na 
zakoupení didaktických pomůcek, které budou využity k výuce dětí v rodinném centru, 
a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout  příspěvek ve výši 4 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce výše uvedený příspěvek vyplatit předsedkyni 
sdružení p. Lence Kuběnkové. 
Termín realizace: 5. 4. 2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Babybox pro odložené 
děti – STATIM se sídlem Praha 10, Hájek 88, jejímž předmětem je žádost o příspěvek 
na podporu babyboxů, a rozhodla schválit uzavření darovací smlouvy mezi obcí 
Rudoltice jako dárcem a občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM 
se sídlem Praha 10, Hájek 88, jako obdarovaným, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč, který 
bude použit k naplňování jeho účelu, tedy ke zřizování a provozu schránek pro 
odložené děti, podpoře všech činností spojených s poskytováním pomoci odloženým a 
opuštěným dětem. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této darovací smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost poradenského střediska ČKNH – 
AUDIOHELP se sídlem v Ústí nad Orlicí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je žádost o podporu na služby pro občany sluchově postižené, a 
rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout finanční dar ve výši 2000 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce ke zpracování a podpisu darovací 
smlouvy mezi obcí a Českým klubem nedoslýchavých HELP, jejímž předmětem bude 
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč na podporu služeb pro občany sluchově 
postižené, poskytované poradenským střediskem se sídlem v Ústí nad Orlicí, ČSA 284. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o svozu a odstraňování odpadu mezi 

TS Lanškroun, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Nádražní 822, jako zhotovitelem, a obcí 
Rudoltice, jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je svoz a odstraňování nebo pouze odstraňování odpadu kategorie 0 dle 
katalogu odpadů uvedeného ve vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. v množství a cenách 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí dohodu o bezplatném užívání části p.p.č. 417/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce mezi obcí a p. J.K., bytem Rudoltice 
čp. XXX, včetně výzvy k vyklizení septiku a přístupu k němu ze dne 1.6.2012. 
Rada obce Rudoltice schvaluje s ohledem na plánovanou výstavbu ČOV pro I. sídliště 
výpověď výše uvedené dohody ze strany obce jako pronajímatele. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce vypovědět výše uvedenou dohodu o 
bezplatném užívání části nemovitosti ve vlastnictví obce. 



Termín realizace: 28.3.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu, 
provedeném společností 2G geolog s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí na p.p.č. 
4293/10-12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje záměr směny části p.p.č. 4288/4 (budoucí p.p.č. 
4288/8) o výměře 81 m2 ve vlastnictví obce za část p.p.č. 4288/6 (budoucí p.p.č. 
4288/9) o výměře 81 m2 ve vlastnictví fyzických osob, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

  
 Zastupitelstvo 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 směny části p.p.č. 4288/4 (budoucí p.p.č. 4288/8) o výměře 81 m2 ve vlastnictví 
obce Rudoltice, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za část p.p.č. 4288/6 (budoucí 
p.p.č. 4288/9) o výměře 81 m2 ve vlastnictví fyzických osob, zapsané na LV č. 1019, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

 Termín realizace: 5.4.2013 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Bromach spol. s r.o. se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha 3-
Vinohrady, IČ: 274 67 520, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je realizace podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce zdroje 
tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ za 
vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 2 998 432 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Martina Hlaváčka se sídlem 
Bezděkov 1344, Česká Třebová, na provedení úprav projektové dokumentace pro 
podání žádosti v programu SFŽP na zateplení Základní školy Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla s cenovou nabídkou vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit návrh smlouvy o dílo. 
Termín realizace: 9.4.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 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.  


