
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/09/01/14 
 

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

o Nové NS 
o Výpověď z nájmu bytu 
o OVBZ dne 7.1.2014 
o Žádost o slevu z nájemného 620/7 

b) Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 6.1.2014 
c) Rozpočtové opatření obce č. 12/2013 
d) Navýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2014 
e) Žádost o poskytnutí informace č. 1/2014 
f) Žádost Klubu důchodců o finanční příspěvek na rok 2014+ vyúčtování příspěvku na 

rok 2013 
g) Dodatek k dohodě o odborné pomoci s Městskou knihovnou Lanškroun 
h) Přestupky v roce 2013 
i) Dodatek č. 2 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko 
j) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Rekonstrukce bytu č. 616/13 
k) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo – žádost o poskytnutí dotací na dětské hřiště u čp. 5 
o Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva 

o právu stavby IV-12-2011552/VB/2, Rudoltice 93, Obec ČOV – nové OM, 
knn 

o Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna 

l) Dotazník k sociálním službám 
m) Kultura 

o Smlouva o dílo - koncert Davida Deyla na Rudoltické pouti 
n) Různé 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/9, 605/11, 614/13 a 264/2 a 

pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 5 v BD čp. 617 
doručenou dne 6.1.2014,  jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 7.1.2014, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE 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: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájemného ze dne 6.1.2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je sleva z nájmu z důvodu 
výskytu plísně v bytě, a ukládá starostce obce prověřit oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 30.1.2014   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 



3) Rada obce Rudoltice se seznámila s rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 6.1.2014, č.j. 
ÚOHS-R77/2013/VZ-141/2013/310/MMI, projednala návrh dalšího postupu 
předložený právní zástupkyní obce a schvaluje podání správní žaloby proti tomuto 
rozhodnutí. Veškeré náklady spojené s vedením tohoto soudního sporu nebudou právní 
zástupkyní obci účtovány. 

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

opatření obce Rudoltice č. 12/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je dotace hasičům, kulturní služby, služby městské policie a vzhled obcí, a 
rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí změnu ceny vodného a stočného v obci od 

1.1.2014. 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 
106/1999 Sb., č. 1/2014 od žadatele Business Media CZ, s.r.o. se sídlem v Praze, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je výčet investičních akcí obce 
pro rok 2014, a ukládá obecnímu úřadu vyřídit žádost v zákonem stanoveném termínu. 
Termín realizace: 14.1.2014   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování příspěvku na provoz Klubu důchodců 
v obci Rudoltice, poskytnutý na rok 2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
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 rozhodla žádosti vyhovět a 
požadovaný příspěvek žadateli poskytnout. 
Rada obci Rudoltice ukládá účetní obce výše uvedený příspěvek vyplatit předsedkyni 
Klubu důchodců Rudoltice. 
Termín realizace: 31.1.2014   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí 
a Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13.12.2007, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí částky 8 Kč/obyv. na nákup literatury pro 
Obecní knihovnu v Rudolticích s tím, že se platnost dohody prodlužuje do 31.12.2014, 
a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení Městského úřadu Lanškroun, Oddělení 
právní a přestupků ze dne 2.1.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je vyúčtování nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti v oblasti 
projednání přestupků v roce 2013. 
 

10) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem dodatku č. 2 ke stanovám DSO 
Lanškrounsko a doporučuje zastupitelstvu obce Rudoltice jeho schválení. 
 

11) Rada obce Rudoltice schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 13 v domě čp. 616, 
který je neobyvatelný z důvodu nekvalitně provedené tepelné střešní izolace. 



Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice rekonstrukci bytu zajistit. 
Termín realizace: 28.2.2014   
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako objednatelem a 
INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci 
na dětské hřiště z grantového schématu Nadace ČEZ a dotačního titulu MMR 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ za vzájemně ujednanou odměnu ve výši 9 800 
Kč bez DPH za zpracování žádosti na krytí přímých nákladů se zpracováním projektu 
a dále odměnu ve výši 6 % bez DPH za získání finanční podpory na základě projektu, 
a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV-12-2011552/VB/2, Rudoltice 93, Obec 
ČOV – nové OM, knn, mezi obcí jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene na p.p.č. 3089/1 a p.p.č. 93 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, spočívajícího ve zřízení a provozu distribuční soustavy a práva přetínat 
pozemky vodiči a umísťovat v něm vedení (nn), to vše za jednorázovou náhradu ve výši 
1 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice vzala na vědomí žádost p. Karla Málka se sídlem Ostrov 35, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodloužení nájemní 
smlouvy k p.p.č. 1018/2 o výměře 3145 m2, a s ohledem na účinnost NOZ ukládá 
starostce obce předložení návrhu nové smlouvy podle NOZ, která bude upravovat 
pronájem zemědělského pozemku. 
Termín realizace: 30.1.2014   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala návrh na realizaci dotazníkového šetření k oblasti 
poskytování sociálních služeb pro občany obce a rozhodla o jeho schválení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku obce k zajištění této akce. 
Termín realizace: 28.2.2014  
Zodpovídá: Erika Kohoutová, místostarostka obce 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o hudební produkci mezi 
SUPRAPHON a.s., se sídlem Praha 1, Palackého 740/1, jako agenturou a obcí jako 
pořadatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je realizace 
uměleckého vystoupení interpreta Davida Deyla dne 13.6.2014 u příležitosti konání 
Rudoltické pouti 2014, za vzájemně ujednanou cenu ve výši 70 200 Kč bez DPH, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
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.  
 


