
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
 

a) Lesní hospodářství 
b) Bytový fond obce 
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 
d) ZŠ a MŠ Rudoltice 
e) Sponzorské dary pořadatelům plesů v obci 
f) Klub důchodců v Rudolticích 
g) Pojištění nemovitostí ve vlastnictví obce 
h) Kronikář obce 
i) Zpráva o trestné činnosti za rok 2010 
j) Odpadové hospodářství – zahrádkářská kolonie, dodatek ke smlouvě 
k) Výběrové řízení na projekt rekonstrukce budov ZŠ a MŠ (Zelená úsporám) 
l) Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově OÚ (kuchyň, jídelna s přísl.) 
m) Smlouva o poskytování závodního stravování  
n) Nabídka divadelního představení ochotnického divadla z ČT 
o) Žádost o užití znaku obce  (Nakladatelství S&D, spol. s r.o.) 
p) Finanční vypořádání k 31.12.2010 

• mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
• mezi příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a zřizovatelem 

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení správce obecních lesů p. Zdeňka Papíka 

ml. o ustoupení od záměru prodeje dřeva formou dražby na PNI. 
 

3) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.265/2, 265/10, 602/11, 
610/1, 610/13, 607/1, 623/7, 615/1, 603/2, 610/2, 617/10 a dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/6, 621/8, 621/9, 621/10, 607/4, 613/11, 
617/2 a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 615/3, 615/4, 615/5, 615/8, 615/9, 615/10, 
615/11, 615/13 a pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků.  
Termín realizace: 1.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice 
jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem 
Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č.13 v budově čp. 265. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 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: Petra Šustrová 



4) Rada obce Rudoltice se seznámila se Smlouvou o dílo č.j. SR 025/2006 ze dne 
12.12.2006, uzavřenou mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a STAVBY Rudoltice, 
přísp. organizace jako zhotovitelem. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. SR 
025/2006 ze dne 12.12.2006, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla jeho 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 19.1.2011 o 
navýšení rozpočtu v roce 2011 a rozhodla schválit nákup nábytku do mateřské školy 
dle výběru ZŠ a MŠ  v maximální výši 40 000 Kč s tím, že vyzývá ředitelku  ZŠ a MŠ 
Rudoltice k předložení konkrétního návrhu na typ nábytku včetně výrobce. 
Termín realizace: 15.2.2011  
Zodpovídá: Mgr. Lenka Havlenová, ředitelka ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádosti ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 19.1.2011 o 
navýšení rozpočtu v roce 2011 na dovybavení školní družiny o částku 66 000 Kč a 
dovybavení mateřské školky o částku 9 000 Kč a rozhodla žádostem nevyhovět 
z důvodu nezařazení požadavků do mimořádných výdajů v rámci rozpočtu ZŠ a MŠ 
Rudoltice na rok 2011.  
 
Rada obce Rudoltice schvaluje ZŠ a MŠ Rudoltice prominutí platby nájmu za užití 
sálu při pořádání maškarního karnevalu dne 19.2.2011. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 19.1.2011 o 
sponzorský dar na maškarní karneval, pořádaný školou dne 19.2.2011, a rozhodla 
žádosti vyhovět a schválit uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako dárcem 
a ZŠ a MŠ Rudoltice jako obdarovaným, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 500,- Kč na maškarní 
karneval. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této darovací smlouvy. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený finanční dar ZŠ a MŠ Rudoltice 
vyplatit. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní 
 

6) Rada obce Rudoltice schvaluje prominutí platby nájmu za užití sálu při pořádání 
plesů v roce 2011, a to organizacím: TJ SOKOL Rudoltice – dne 22.1.2011, SDH 
Rudoltice – dne 26.2.2011. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí příspěvku místním organizacím 
v souvislosti s pořádáním plesů v obci v roce 2011, a to TJ SOKOL Rudoltice a SDH 
Rudoltice – každé z organizací ve výši 500, - Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek jmenovaným organizacím 
vyplatit. 



Termín realizace: 10.2.2011 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost Klubu důchodců obce Rudoltice o příspěvek 
na provoz klubu v roce 2011 a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout Klubu důchodců 
obce Rudoltice příspěvek na provoz pro rok 2011 ve výši 7 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek Klubu důchodců obce 
Rudoltice vyplatit. 
Termín realizace: 10.2.2011 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní 
 
Rada obce Rudoltice ukládá předsedovi klubu p. M.H. poskytnutý příspěvek jménem 
klubu vyúčtovat nejpozději k 31.1.2012. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu písemně sdělit rozhodnutí rady obce 
předsedovi klubu důchodců. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice se seznámila s pojistnou smlouvou č. 7720465762 včetně 
dodatku č. 1, uzavřenou s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance 
Group se sídlem v Praze 1 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pojištění 
movitého i nemovitého majetku a cenností ve vlastnictví obce Rudoltice a dále na 
pojištění odpovědnosti za škodu na další období, tj. na období 1-3 let od 20.3.2011 dle 
výhodnosti nabídky. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
pojištění movitého i nemovitého majetku a cenností ve vlastnictví obce Rudoltice a 
dále na pojištění odpovědnosti za škodu na období 1 -3 let od 20.3.2011 dle 
výhodnosti nabídky. 
Termín realizace: 15.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice 
 

9) Rada obce Rudoltice odvolává ke dni 31.12.2010 z funkce kronikáře obce paní M.M. a 
s účinností od 1.1.2011 jmenuje kronikářem obce Rudoltice pana J.B., nar. XXX, 
bytem XXX. 
 
Rada obce Rudoltice vyzývá dosavadní kronikářku M.M. k předložení kroniky obce 
doplněné o chybějící údaje, tj. údaje za roky 2004-2010, a to nejpozději k 15.2.2011. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s vedením kroniky obce (sběr podkladů a 
přepis zápisů do kroniky) na období od 1.1.2011 do 31.12.2011 uzavření dohody o 
provedení práce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu písemně sdělit rozhodnutí rady obce 
dosavadní kronikářce p. M.M.. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 



2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 9 nájemní smlouvy ze dne 
29.6.2006, týkající se pronájmu odpadových nádob na tříděný odpad, a rozhodla 
uzavření dodatku č. 9, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi společností 
EKOLA České Libchavy s.r.o. jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem  
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala problematiku systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v zahrádkářské 
oblasti na katastru obce Rudoltice a rozhodla umístění velkoobjemového kontejneru 
na směsný komunální odpad v této oblasti zrušit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce vyrozumět o rozhodnutí rady obce všechny 
dosavadní poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v zahrádkářské  
oblasti s tím, že jim tento místní poplatek nebude již účtován. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

12) Rada obce Rudoltice se seznámila s protokolem o otevírání obálek a vyhodnocením 
nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce budov Základní školy a mateřské školy a jídelny, Rudoltice“ a jako 
nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče Martina Hlaváčka se sídlem Česká 
Třebová, Bezděkov 1344, IČ: 76266435 ve výši 198 000 Kč včetně DPH. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo č. 01/2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace 
stavby Zateplení ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice ve lhůtě do 15.3.2011, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově 
čp. 95 mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a Janou Havelkovou, Ostrov 100, jako 
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem 
kuchyně a jídelny s příslušenstvím včetně vybavení dle inventurního soupisu, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o poskytování závodního stravování 
mezi obcí Rudoltice jako odběratelem a Janou Havelkovou, Ostrov 100, jako 
dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění 
zaměstnancům odběratele jedno hlavní jídlo v pracovní dny, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 



Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

15) Rada obce Rudoltice projednala nabídku divadelního představení s názvem „Věno 
slečny Laury“ v podání ochotnického divadla z ČT a souhlasí s jeho realizací 
v prostorách KD dne 4.3.2011. Obec uhradí dopravu + večeři účinkujícím. 
 

16) Rada obce Rudoltice projednala žádost Nakladatelství S&D, spol. s r.o.  o udělení 
souhlasu s užitím znaku obce a rozhodla žádosti vyhovět a udělit souhlas s užitím 
znaku obce Rudoltice ve „Velké turistické encyklopedii Pardubického kraje“ za 
podmínky, že barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jeho 
užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit žadateli rozhodnutí o žádosti a 
poskytnout žadateli znak obce v elektronické podobě. 
Termín realizace: 4.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

17) Rada obce Rudoltice se seznámila s rozpisem příspěvků, poskytnutých v roce 2010 
z rozpočtu obce příspěvkovým organizacím zřízených obcí, tj. ZŠ a MŠ Rudoltice a 
STAVBY Rudoltice. 
 
Rada obce Rudoltice projednala finanční vypořádání k 31.12.2010 mezi příspěvkovou 
organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodla finanční vypořádání schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala finanční vypořádání k 31.12.2010 mezi příspěvkovou 
organizací STAVBY Rudoltice a zřizovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodla finanční vypořádání schválit. 

 
 
 
 
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. 
 


