
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/24/03/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) STAVBY Rudoltice, přísp. organizace – náhrada škody 100 000 Kč;  

VISION Rudoltice s.r.o. – náhrada škody 80 000 Kč; 
podpojištění domu čp. 605 

b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 2/2011 
c) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
d) Příspěvek na vítání občánků 

 
2) Rada obce Rudoltice po projednání náhrady škody, způsobené příspěvkové organizaci 

STAVBY Rudoltice zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním p. J.S. schvaluje návrh pro jednání k uplatnění náhrady 
škody, a to ve výši 30 % vzniklé škody, tj. 30 000 Kč, splatných do konce kalendářního 
roku, popř. dle dohodnutého splátkového kalendáře.  
 Vedoucí příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice nemá proti tomuto doporučení 
námitek. 

 Případná dohoda podléhá schválení zastupitelstvem. 
 

 Rada obce Rudoltice po projednání náhrady škody, způsobené tehdejším jednatelem 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. M.Š. porušením své povinnosti vždy jednat 
s péčí řádného hospodáře schvaluje návrh pro jednání k uplatnění náhrady škody, a 
to ve výši 75 % vzniklé škody, tj. 60 000 Kč, splatných do konce kalendářního roku, 
popř. dle dohodnutého splátkového kalendáře.  
 Jednatelé společnosti VISION Rudoltice s.r.o. nemají proti tomuto doporučení 
námitek. 

 
 Uvedené návrhy vyplývají z odlišné míry odpovědnosti daných funkcí. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu o procesním stavu a možném vývoji 
případu náhrady škody – podpojištění bytového domu čp. 605, podanou právní 
zástupkyní obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou. 

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila se sdělením Krajského úřadu Pardubického kraje, 

odboru školství, kultury a tělovýchovy ze dne 18.3.2011 o přidělení finančních 
prostředků ZŠ a MŠ Rudoltice v rámci akce „EU peníze školám“. 
Rada obce Rudoltice projednala na základě svěřené pravomoci ZO Rozpočtové 
opatření obce Rudoltice č 2/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je příjem dotace na financování akce „EU peníze školám“ do rozpočtu 
obce a současně její převod na účet ZŠ a MŠ Rudoltice, a to ve výši 341 791,20 Kč, a 
rozhodla rozpočtové opatření schválit. 
 

4) Rada obce Rudoltice schvaluje provedení opravy schodů včetně branky, vedoucích na 
hřbitov z jeho zadní strany, a ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajistit 
realizaci této opravy. 
Termín realizace: 30.4.2011 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 

5) Rada obce Rudoltice rozhodla ve věci poskytování příspěvku při vítání občánků takto: 



Příspěvek ve výši 5 000 Kč nebude rodičům dítěte poskytnut v případě, že bude 
v postavení dlužníka vůči obci ke dni vítání občánků. 
V případě vítání občánků, konaného dne 3.4.2011, se tato podmínka bezdlužnosti 
odkládá do 1.7.2011. Pokud podmínka bezdlužnosti rodičů vůči obci nebude splněna 
nejpozději do této lhůty, příspěvek nebude poskytnut. 

 
 
 
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. 
 
 


