
ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

OSTATNÍ
* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti 

Doudleby n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085     07/01
*Orlické dřevo - palivové a krbové dřevo tvrdé rovnané od 990,-Kč/m2 

měkké rovnané od 790,-Kč/m2.   Doprava kulatiny. tel.: 775 640 775  08/01
* OBKLADY A DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, nepravidelný 

kámen, formátované pásky, filety, šlapáky do zahrady. www.styloveka-
meny.cz, tel.: 605 819 046       09/01

* www.bechny.com/privesna-pracovni-plosina, tel.: 736 251 067      10/01
* Prodám krbová kamna HAAS + SOHN Azul pískovcová cena do-

hodou, vamberecká kachlová akumulační kamna 2ks levně. 736 672 
419.           11/01

* Sháním ke koupi Rodinný dům v Kostelci nad Orlicí nebo okolí 
do 10 km. Pozemek min. 500 m2. Cena do 4.5 mil. Kč. Nabídky volejte 
nebo pište na tel. 605 060 369                                                        01/01

* Mám zájem o koupi bytu 3+1 možno i 2+1 v Rychnově nad Kněž-
nou nebo Vamberku. Nejlépe po rekonstrukci, ale není podmínkou. 
V případě zájmu o prodej mě kontaktujte na tel.: 739 693 250       02/01

* Mám zájem o koupi menšího bytu, 1+1 nebo 2+1 v Chocni a jejím 
okolí. Byt může být i v původním zachovalém stavu. Cena do 1.5 mil. 
Kč. Tel. 739 361 009                                                                     03/01

* Koupím les, možno i s pozemkem, platba v hotovosti,
   tel.: 775 640 775          04/01
* Pronajmu byt 2+1 v bytovém domě v Albrechticích nad Orlicí. 

Tel.702 090 646                                                                                                             05/01
* Levné ubytování 150,-Kč za osobu. Přepychy u Opočna. tel.: 775 

300 230         06/01

Husitská 11, Nové Město nad Metují
tel.: 491 470 497-8, fax: 491 470 185

Zajímavé
zimní slevy

www.kplasty.cz       kplasty@kplasty.cz

plastová
okna a dveře
výroba - montáž - servis

www.pinkreality.czVáš rovnocenný partner ve světě realit
PINK REALITY, s.r.o., Staré náměstí 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou800 400 900Volejte zdarma

po - pá  8 - 20 hod.

RYCHNOV N. KN.        HRADEC KRÁLOVÉ        TRUTNOV         LANŠKROUN        LÁZN˜  B˜L OHRAD

... je Vám blíž

č. inzerátu 

9 000 Kč/ měs.Cena:

Pronájem 2+kk Dvůr Králové n. Labem
Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk se zahradou 
v centru. CP 40 m2, 1. patro. PENB:G

N11945 č. inzerátu 

11 000 Kč/ měs.Cena:

Pronájem 2+kk Rychnov nad Kněžnou
Pronájem kompletně zrek. bytu 2+kk 
s lodžií a sklepem. CP 48 m2. PENB:G

N11927 Řádková inzerce
Pozemek Čestice (RK),
CP 1.626 m2, 199 000 Kč,  č. N11625
St. pozemek HK – Brněnská,
CP 2.323 m2, 7 690 000 Kč,  č. N11934
St. pozemek HK - Předměřice nad Labem, 
CP 788 m2, 2 775 500 Kč,  č. N11930
Pronájem sklad. haly Vamberk (RK),
CP 400 m2, 35 000 Kč/měs.,  č. N11867
Pronájem restaurace Jičín,
CP 200 m2, 15 000 Kč/měs.,  č. N11910
Pronájem kom. prostorů HK – Velké nám., 
CP 68 m2, 10 900 Kč/měs.,  č. N11952

č. inzerátu 

4 950 000 KčCena:

Chalupa Deštné v OH - Nedvězí
Chalupa v rekonstrukci na samotě. Přízemí 
2+kk dokončeno. CP 7.991 m2. PENB:G

N11932

Byt 3+1 Rychnov nad Kněžnou
Zrekonstruovaný byt 3+1 s šatnou, 
CP 69 m2. Balkon, prostorná komora 
přímo na patře, sklep. Byt se nachází 
v 7. NP. PENB:G

Cena: 2 400 000 Kč č.: N11942

č. inzerátu 

6 800 Kč/ měs.Cena:

Pronájem 2+kk Dvůr Králové n. Labem
Dlouhodobý pronájem zděného bytu 2+kk. 
CP 50 m2, 2. patro. PENB:G

N11954

6 650 000 Kč

č. inzerátu 

Cena:

Novostavba Kvasiny
Dvoupodlažní RD,CP 1.358 m2.Lze využít pro 
velkou rodinu,či dvougeneračně.PENB:B

N11937

Volné byty
v Domě

s pečovatelskou službou 
v Kvasinách

Byt o velikosti 42,01 m2 - výše nájemného 1935 Kč + zálohy 
na vodu, plyn, elektřinu a úklid společných prostor - k pronájmu ihned

Byt o velikosti 39,98 m2 s balkonem - výše 
nájemného 1872 Kč + zálohy na vodu, plyn, elektřinu a úklid společ-
ných prostor - k pronájmu ihned

Byt o velikosti 42,01 m2 - výše nájemného 1935 Kč + zálo-
hy na vodu, plyn, elektřinu a úklid společných prostor - k pronájmu 
od 1.2.2020

Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy  je snížená schopnost péče 
o sebe a vlastní domácnost a pravidelné  odebírání minimálně jednoho 

úkonu pečovatelské služby.

Více informací na Obecním úřadě, paní Nikoly Červinkové 770139683 
nebo kontaktujte vedoucí Pečovatelské služby

p. Janu Růžičkovou - 602332883

OBEC LÍPA NAD ORLICÍ
517 21 Týniště nad Orlicí

Usnesení starostky obce
Lípa nad Orlicí č. 1/2020 ze dne 8. 1. 2020

KONKURS
NA ŘEDITELE / ŘEDITELKU
ZŠ A MŠ LÍPA NAD ORLICÍ

Starostka obce Lípa nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou s nástupem od 1. 7. 2020 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
� vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
� znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
� občanská a morální bezúhonnost,
� dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
� úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
� čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce 

pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích 
s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměst-
navatelů atd.,

� strukturovaný profesní životopis,
� koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
� výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
� originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. 4. 2020 na adre-
su: Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí. Obálku 
označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.




