
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 
 

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

o Dodatky k NS 
o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) 
o Výměna van v BD čp. 261-265 
o Nařízení vlády č. 209/2013, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti 

použití prostředků SFRB 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu 

za období 11/2013 
b) Rozpočtové opatření obce č. 11/2013 
c) Žádost Domova pro seniory Sloupnice o příspěvek na soc. službu 
d) Žádost Klubu důchodců o finanční příspěvek na rok 2014 
e) SDH Rudoltice – smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v PO pro rok 

2013 (Pardubický kraj) 
f) Smlouva o nájmu hrobového místa 
g) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2014 
o Odměna a platový výměr ředitele školy 
o Smlouva o dílo - návrh a projektová dokumentace na akci „Revitalizace 

zahrady MŠ“ 
h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo – stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ v objektu čp. 95 
(BROMACH spol. s r.o.) 

o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.10.2013 na stavbu „Dobudování a 
rekonstrukce místních komunikací v obci Rudoltice“ (STRABAG a.s.) 

o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2013 na stavbu „Rudoltice, 
místní komunikace u cyklostezky“ (STRABAG a.s.) 

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Pronájem skladu u čp. 95 
o Výpůjčka budov ZŠ a MŠ + přilehlých pozemků  

j)    Cenová nabídka – zahradní úpravy okolí domu čp. 5 + dokumentace  
k) Ceník služeb společnosti VISION Rudoltice s.r.o. platný od 2.1.2014 
l) Kultura 

o Doba ledová 
o Den seniorů 11.10.2014 

m) Různé 
o Zápis z inspekčního šetření ČIŽP 
o Rozšíření geografického informačního systému MISYS 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 603/3, 604/5, 613/7, 617/3, 

620/12, 623/5, dodatku č. 2 k NS 603/1, 610/9, 620/3, 620/4, 620/6, 620/8, 620/10, 
620/11, 620/13, 621/4, 622/4, 622/7, 622/8, 622/10, 622/11, 622/12, 623/2, 623/10, 
623/13, 624/4, 626/1, 627/2, 627/4,628/4, dodatku č. 3 k NS 620/1, 625/1, 626/2, 
dodatku č. 4 k NS 612/11, 623/6, 627/1, dodatku č. 5 k NS 628/1 a dodatku č. 1 a 2 
k NS 265/5 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS 261/3, dodatku č. 4 k NS 
262/11, 264/10, 276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 620/1, 625/1, 626/2, dodatku č. 5 k NS 



 265/14, 604/4, 605/6, 607/2, 608/6, 610/8, 612/3, 613/8, 615/4, 621/3, 623/6, 627/1, 
dodatku č. 6 k NS 611/1, 618/1, 628/1, dodatku č. 7 k NS 616/12, dodatku č. 11 k NS 
617/11a dodatku č. 14 k NS 614/8, jejichž předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce 
domovního důvěrníka v r. 2014, a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v BD čp. 605 
doručenou dne 26.11.2013, výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 614 doručenou dne 
3.12.2013, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že oprava van vyvložkováním bude realizována, 
neboť se přihlásilo více jak 10 zájemců z řad nájemníků BD čp. 261-265. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění 
některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků SFRB, a dále bere na vědomí 
informace MMR o změně vázací doby u obecních nájemních bytů, které byly vystavěny 
s využitím dotací z prostředků MMR. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 11/2013, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9.12.2013. 

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

opatření obce Rudoltice č. 11/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je Drakiáda ZŠ, protipovodňová opatření ve spolupráci s obcí Třebovice a 
služby hasičů, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala žádost Domova pro seniory Sloupnice ze dne 

5.12.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je příspěvek na 
sociální službu pro rok 2014 pro občanku obce Drahoslavu Wagnerovou, nar. 
10.2.1949, a rozhodla žádosti vyhovět a na rok 2014 poskytnout příspěvek ve výši 
8 515 Kč, což je odhad daňové výtěžnosti na 1 občana v roce 2014. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek Domovu pro seniory 
Sloupnice vyplatit. 
Termín realizace: 15.1.2014   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala žádost Klubu důchodců Rudoltice ze dne 3.12.2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o finanční 
příspěvek na provoz klubu v roce 2014 ve výši 15 000 Kč, a před rozhodnutím o 
žádosti vyzývá předsedkyni klubu o vyúčtování příspěvku poskytnutého obcí na rok 
2013. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 
2013 – ostatní části dotace mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem a obcí 
Rudoltice jako příjemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 3 040 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 



7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070038 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí jako pronajímatelem a p. O.V., bytem Lhotka XXX, jako nájemcem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je nájem hrobového místa č. 
38 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. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 
2014, zpracovanou ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je projekt ZŠ a MŠ Rudoltice s názvem „Žijeme českými 
lidovými tradicemi“, a rozhodla o schválení žádosti. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice po seznámení s  podklady pro poskytnutí odměn řediteli, 
zpracovaných Mgr. Renatou Pávkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice, schvaluje 
odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Renatu 
Pávkovou ve výši XXX Kč, která bude vyplacena z finančních prostředků ZŠ a MŠ 
Rudoltice.  
Rada obce Rudoltice schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice Mgr. 
Renaty Pávkové s účinností od 1.1.2014 a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Danielem Slavíkem se sídlem Lubník 714, jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
k vytvoření návrhů a projektových dokumentací k projektu „Revitalizace zahrady 
mateřské školy v Rudolticích (p.č. 438/1, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 743500)“ za 
vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 47 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

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

objednatelem a Bromach spol. s r.o. se sídlem Vinohradská 2029/129, Praha 3, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je dílo 
spočívající ve stavebních úpravách pro zřízení třídy MŠ v objektu čp. 95 v Rudolticích 
za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 991 027,17 Kč bez DPH, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
841/RD/263/2013 ze dne 7.10.2013 na stavbu „Dobudování a rekonstrukce místních 
komunikací v obci Rudoltice“ mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a STRABAG a.s. 
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření smlouvy o dílo u prací na opravě 
místní komunikace na p.p.č. 3150/1 včetně obrubníků a asfaltového krytu o 59 m2 více 
asfaltobetonu v celkové výši 28 608 Kč bez DPH, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
841/RD/291/2013 ze dne 14.10.2013 na stavbu „Rudoltice, místní komunikace u 
cyklostezky“ mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a STRABAG a.s. se sídlem Praha 
5, Na Bělidle 198/21, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem je rozšíření smlouvy o dílo o dosyp plochy z ŠD v celkové výši 14 000 



Kč bez DPH, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 

 
10) Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru 
pronájmu skladu u objektu čp. 95 na p.p.č. 22/2 v obci Rudoltice a 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 pronájmu skladu u objektu čp. 95 na p.p.č. 22/2 v obci Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 12.12.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí ust. § 39 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o výpůjčce mezi obcí Rudoltice a 
příspěvkovou organizací Základní školou a mateřskou školou Rudoltice se sídlem 
Rudoltice čp. 200, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
přenechání budov čp. 200 a čp. 2, st.p.č. 4, st.p.č. 140/1, p.p.č. 436/1 - zahrada, 140/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, část p.p.č. 437- ostatní plocha a 438/1 – ostatní plocha, 
vše zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, do 
výpůjčky, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku návrhu řešení zahradních úprav 
okolí domu čp. 5 v Rudolticích (studie) a dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
využití území a pro provedení stavby včetně rozpočtu, předloženou Mg.A. Mikulášem 
Medlíkem, autorizovaným architektem se sídlem Lubná 220, 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: 20.12.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala návrh Ceníku služeb VISION Rudoltice s.r.o. 

platného od 2.1.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho 
schválení. 

 
12) Rada obce Rudoltice schvaluje pořádání zájezdu pro děti a dospělé na rodinnou show 

na ledě „DOBA LEDOVÁ“, která se uskuteční dne 1.2.2014 v O2 aréně v Praze. 
Rada obce Rudoltice schvaluje úhradu nákladů na autobusovou dopravu a příspěvek 
na vstupné pro děti ve výši 300 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací zájezdu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o hudební produkci č. 14/034 mezi 
Agenturou SURF publishing s.r.o. se sídlem Dlouhá 156, Blansko-Klepačov, a obcí 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je účinkování 
interpretů „Eva a Vašek“ na oslavě Dne seniorů dne 11.10.2014 za vzájemně 
ujednanou cenu produkce ve výši 30 000 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření 



schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis z inspekčního šetření České inspekce 

životního prostředí, č.j. ČIŽP/45/ OOP/1315234.002/13/KEN. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na rozšíření geografického 
informačního systému MISYS o pasport územního plánu a pasport adresních bodů, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním výše uvedeného 
programového vybavení. 

 
 
 
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.  
 
 
 


