
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/13/08/13 
 

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

o Nové NS  
o Dohoda o skončení nájmu (622/2) 
o Upozornění ohledně porušování dobrých mravů v domě (620/2) 

b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2013 
c) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP 
o Převod z investičního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice do rozpočtu obce 
o Informace o stavu webových stránek školy 
o Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice Mgr. Renaty Pávkové 

d) Opatrovnictví p. L.M. 
e) Žádost o informaci č. 1/2013 
f) Žádost o slevu z kupní ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
g) Prohlášení o využívání sběrného dvora v Lanškrouně 
h) Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu (EKOLA České 

Libchavy, s.r.o.) 
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo na zhotovení PD akce „Stavební úpravy pro zřízení třídy 
MŠ Rudoltice čp. 95“ 

o Rekonstrukce budov MŠ 
• Cenová nabídka – návrh řešení fasád budov MŠ + oplocení a 

zahradní úpravy areálu MŠ a ZŠ  
• Smlouva o dílo - Návrh výtvarného řešení ploch fasád MŠ 
• Vícepráce + postup prací 

j) Správa a údržba nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Úprava stávající zeleně v obci 

k) Kultura 
o Žádost o sponzorský dar na celostátní akci Hradozámecká noc 31.8.2013 
o Smlouva o výkonu umělecké činnosti (Den seniorů) 

l) Různé 
o Venkovská usedlost – dům čp. 5 v obci Rudoltice 
o Rekonstrukce mostu ev. č. 43-066 na silnici I/43 
o Obnova živičného krytu na silnici I/43 
o Hlášení rozhlasu 
o Publikace ČR – města a obce 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/2, 265/3, 618/10 a 605/11 a 

pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 2 v BD čp. 
622 k 15.8.2013 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí svodku událostí MP Lanškroun ohledně 
opakovaných výjezdů do bytu č. 620/2 a dále bere na vědomí upozornění ohledně 
porušování dobrých mravů v domě, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

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

opatření obce Rudoltice č. 6/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 



předmětem příměstský tábor, veřejné osvětlení na Zámečku, oprava hasičské zbrojnice 
a kultura - služby, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP ze dne 

21.6.2013 z kontroly provedené na ZŠ a MŠ Rudoltice, a 
a) ukládá společnosti VISION Rudoltice vyřešit závady pod body č. 4.5 a 7 

nejpozději do 30.8.2013 
b) závady pod body č.1, 2 bude provedena nejpozději do 30.9.2014 v rámci 

rekonstrukce areálu MŠ 
c) závada pod bodem č. 6 bude řešena v rámci rekonstrukce budovy, na kterou je 

zažádáno o dotaci z OP ŽP 
d) závada pod bodem č. 3 již byla vyřešena v rámci probíhající rekonstrukce 

budovy MŠ 
 
Rada obce Rudoltice ukládá ZŠ a MŠ Rudoltice převod částky 88 818 Kč 
z investičního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice do rozpočtu obce na účet č. 5125611/0100. 
Tyto finanční prostředky budou použity na vícepráce požadované školou, a to: opravy 
keramických obkladů v jídelnách MŠ, na nákup a instalaci žaluzií a sítí do oken 
v budově MŠ a ŠJ, videotelefony a elektronický vrátný.  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o vývoji 
situace ohledně webových stránek školy od 31.7.2013, kdy došlo k předání funkce 
ředitele školy, do současné doby. Rada obce Rudoltice bere na vědomí záměr školy 
zpracovat nové webové stránky. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice Mgr. 
Renaty Pávkové s účinností od 1.8.2013 a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze 

dne 9.5.2013, č.j. 4P 91/2010-83, které nabylo PM dne 30.5.2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je ustanovení obce Rudoltice 
opatrovníkem p. L.M., nar. XXX. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí oznámení ČSSZ ze dne 30.7.2013 o výplatě 
dávek opatrovaného p. L.M., nar. XXX, k rukám obce  s účinností od 24.9.2013. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Závěrečný účet ze správy majetku opatrovaného 
L.M., nar. XXX, ze dne 1.8.2013. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., 
č. 1/2013 doručené dne 8.8.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá 
Obecnímu úřadu Rudoltice požadované informace v zákonem stanovené lhůtě 
poskytnout. 

 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 

7) Rada obce Rudoltice se seznámila s přípisem JUDr. Miloše Slabého, AK Mohelnice ze 
dne 30.7.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a pověřuje starostku obce 
konzultací této věci s právní zástupkyní obce ve smyslu dosavadní praxe obce 
v poskytování kompenzace v obdobných případech. 

 Termín realizace: 31.8.2013 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 



8) Rada obce Rudoltice schvaluje prohlášení, že obec Rudoltice bude v případě 
vybudování nového sběrného dvoru v Lanškrouně s finanční podporou SFŽP ČR 
využívat uvedený nově vybudovaný sběrný dvůr v Lanškrouně. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto prohlášení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k zajištění podmínek, za kterých budou 
moci občané obce výše uvedený sběrný dvůr využívat. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 14 ke smlouvě o dílo na služby 

spojené s tříděním odpadu mezi objednatelem obcí Rudoltice a zhotovitelem EKOLA 
České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je změna ustanovení smlouvy o dílo na služby 
spojené s tříděním odpadu (frekvence svozu), a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 

objednatelem a Martinem Hlaváčkem se sídlem Česká Třebová, Bezděkov 1344, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení 
projektové dokumentace Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice v objektu čp. 
95 za vzájemně ujednanou cenu 98.900 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Mg.A. Mikuláše Medlíka, 
autorizovaného architekta, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je cenová nabídka na fasádu MŠ, oplocení areálu škol v rozsahu studie a 
zahradní úpravy areálu MŠ včetně komunikací v rozsahu studie, a rozhodla s cenovou 
nabídkou vyslovit souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy od dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem Lubná 220, jako zhotovitelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je návrh výtvarného 
řešení ploch fasád MŠ (budova č.p. 2) v Rudolticích v rozsahu studie a dokumentace 
pro realizaci v tištěné a elektronické podobě za vzájemně ujednanou cenu díla 27 790 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k odpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo na 
zahradní úpravy areálu MŠ včetně komunikací v rozsahu studie dle výše uvedené 
cenové nabídky Mg.A. Mikuláše Medlíka se sídlem Lubná 220. 
 
Rada obce Rudoltice projednala přehled změnových listů MŠ Rudoltice – 
Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ 
Rudoltice, dále přehled změnových listů MŠ Rudoltice – opravy v areálu budov MŠ 
Rudoltice a přehled změnových listů MŠ Rudoltice – rekonstrukce hygienického 
zařízení MŠ Rudoltice, zpracované ke dni 5.8.2013, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla realizaci výše uvedených změn schválit. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí postup prací na investiční akci „Rekonstrukce 
zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“. 

 



11) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhy úprav stávající zeleně v obci, 
zpracovaných společností Ovocné a okrasné školky Michálek, Lanškroun, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje jejich realizaci dle předloženého 
návrhu. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce realizaci úprav zeleně dle výše uvedené 
specifikace zajistit. 

 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 

12) Rada obce Rudoltice projednala žádost Krasavy Šerkopové bytem Rudoltice XXX, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční příspěvek na část 
nákladů na zajištění celostátní akce Hradozámecká noc dne 31.8.2013, a rozhodla 
žádosti vyhovět.  

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi zhotovitelem 
Krasavou Šerkopovou se sídlem Nový Zámek čp. 159, a objednatelem obcí Rudoltice, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení reklamy obce 
Rudoltice u příležitosti konání celostátní akce Hradozámecká noc dne 31.8.2013 za 
vzájemně ujednanou cenu ve výši 5 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o výkonu umělecké činnosti mezi 
Petrem Máchou, Agenturou Nordproduction se sídlem Chomutov, Jiráskova 2318 a 
obcí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je vystoupení MUDr. 
Uzla a Květy Fialové dne 12.10.2013 na sále Kulturního domu v Rudolticích za 
vzájemně ujednanou cenu ve výši 19 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
13) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem koupě památkově chráněné venkovské 

usedlosti – domu čp. 5 v obci Rudoltice se zahradou o rozloze 2 855 m2, vzala na 
vědomí současnou nabídkovou cenu, informace z rejstříku Národního památkového 
ústavu a pověřuje starostku obce organizací prohlídky domu za účasti zástupců NPÚ. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o plánované rekonstrukci mostu ev. č. 
43-066 na silnici I/43 v obci. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o plánované obnově živičného krytu 
na silnici I/43 a pověřuje starostku obce ke zjištění možnosti zbudování chodníku přes 
silnici I/43 v obci. 
 
Rada obce Rudoltice souhlasí s návrhem ankety, týkající se hlášení veřejného rozhlasu 
v lokalitě Zámeček. 

 
 
Lenka Bártlová, v.r. starostka obce    
 
Erika Kohoutová, v.r. místostarostka obce 
 
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.  


