
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 
 

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

o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ 
o Nové NS, dodatky k NS 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování pronájmu bytu 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu 

za období 12/2013 
o Žádost o slevu z nájmu bytu 620/7 
o Žádost o prodloužení NS 620/2 

b) Žádost o dotaci z rozpočtu obce (KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí) 
c) Dohody o provedení práce na r. 2014 
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního 

systému HELIOS FENIX č. F-10-01785 
e) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95 
o Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rudoltice-místní komunikace p.č. 82/24 a 

82/27“ 
o Výběrové řízení 

� opravy místních komunikací (I. etapa) 
� Dětské hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice 
� projekt zbudování komunikace na p.p.č. 82/27 a 82/24 v obci 

f) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Dětské hřiště u čp. 5 

� smlouva o dílo – dokumentace pro územní řízení (rozhodnutí o 
změně využití území) 

� smlouva o dílo – studie umístění herních prvků a mobiliáře, zeleně, 
zpevněných ploch a oplocení + lávka přes vodní tok Lukávka 

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

o Žádost o odkup části p.p.č. 4245/1 pod RS – Rudoltice – Zámeček 
o Nabídka části p.p.č. 373 k odkoupení  

g) Kultura 
o Žádosti o příspěvek na pronájem sálu (Sportovní a Hasičský ples) 

h) Různé 
o Zpráva o trestné činnosti v okrsku „F“ za rok 2013 (PČR, OO, La) 
o Žádost o vyřazené výčepní zařízení a zbytky chlazení z výčepu KD 

v Rudolticích 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala vzor NS a dodatku k NS dle NOZ a rozhodla o jejich 
schválení. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 261/15 a 262/8 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 611/9, 616/7, 619/8, 622/2, 
dodatku č. 2 k NS 601/6, 608/4, 614/1, 622/5, dodatku č. 3 k NS 617/10, dodatku č. 4 
k NS 603/2, 603/8, 608/12, 610/11, dodatku č. 5 k NS 617/9, dodatku č. 7 k NS 607/12, 



dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí jako 
zájemcem a Danou Beranovou – REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA, 
se sídlem Žichlínek 84, Lanškroun, jako zprostředkovatelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je byt č. 2 v budově čp. 265, a rozhodla jeho 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v BD čp. 265 
doručenou dne 27.1.2014, a dále výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD čp. 616 doručenou 
dne 23.1.2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 12/2013, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 13.1.2014. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu bytu ze dne 6.1.2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, vzala na vědomí informace starostky o stavu plísně 
v bytě a platební morálce nájemníka, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost p. L.M., bytem Rudoltice XXX, o 
prodloužení nájemního vztahu k bytu 620/2, vzala na vědomí sdělení Městské policie 
Lanškroun ze dne 27.1.2014, informace o výjezdu PČR k řešení vzájemného konfliktu 
nájemníků bytu,  a rozhodla žádosti nevyhovět a nájemní vztah neprodloužit.  

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o dotaci z rozpočtu obce na úhradu 

nákladů souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice na rok 2014 ve výši 
100 000, s přehledem dosažených tržeb prodejny v roce 2013, a na základě Smlouvy o 
poskytování dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem 
prodejny č. 10-205 Rudoltice, bod III. a dále na základě rozpočtu obce Rudoltice na 
rok 2014 rozhodla žádosti vyhovět a požadovanou dotaci poskytnout. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce dotaci ve výši 100 000 Kč žadateli vyplatit. 
Termín realizace: 15.2.2014   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a S.T., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově OÚ 
v Rudolticích v období od 1.1. do 31.12.2014, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a A.K., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou knihovnické práce v období od 
1.1. do 31.12.2014, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a A.K., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je sběr podkladů a přepis zápisů do 
kroniky v souvislosti s jejím vedením v období od 1.1. do 31.12.2014, a rozhodla její 
uzavření schválit. 



 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a M.B., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je údržba hodin ve věži kostela v 
Rudolticích v období od 1.1. do 31.12.2014, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dohod. 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci 
a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX č. F-10-01785 mezi Asseco 
Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, jako zhotovitelem, a obcí jako 
objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je upgrade 
programu v souladu s aktuálním stavem právního řádu ČR, a rozhodla jeho uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala vícepráce (sádrokartonové podhledy) k  VZ „Třída 
MŠ v budově OÚ čp. 95“, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o 
jejich schválení. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Rudoltice – 
místní komunikace p.p.č. 82/24 a 82/27“ mezi obcí jako objednatelem a Agrostav, a.s. 
Ústí nad Orlicí se sídlem Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna termínu ukončení 
prací, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje zajištění projektové dokumentace na zhotovení 
komunikace na p.p.č. 82/26 a 82/6 a část p.pč. 89/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje vypracování studie proveditelnosti na I. etapu 
chodníků v obci. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na VZ malého rozsahu 
opravy místních komunikací dle rozpočtu obce a Strategického plánu rozvoje obce na 
rok 2014. 
Rada obce Rudoltice schvaluje následující složení hodnotící komise: 
Předseda komise: Ing. Jan Tejkl 
Členové komise: Jiří Just, Iva Stránská, Jaroslav Suchý, Michal Řeháček 
Náhradníci: Lenka Bártlová, Michal Petráň, Mgr. Lenka Havlenová, Mgr. Michal 
Blaschke, Miloslav Šrámek 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na VZ malého rozsahu na 
akci „Dětské hřiště u čp. 5 v obci“. 
Rada obce Rudoltice schvaluje následující složení hodnotící komise: 
Předseda komise: Ing. Jan Tejkl 
Členové komise: Helena Filípková, Erika Kohoutová, Mgr. Ivo Kolomý, Roman Beneš 
Náhradníci: Michal Petráň, Jiří Just, Iva Stránská, Lenka Bártlová, Libor Dostál  
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako objednatelem a 
Mg.A. Mikuláš Medlík se sídlem Lubná 220, jako zhotovitelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je DÚR – Dětské hřiště u čp. 5 v obci 



Rudoltice – návrh uspořádání vycházející z projednaného konceptu. Řešení umístění 
herních prvků a mobiliáře, zeleně, zpevněných ploch a oplocení. Řešené území: 
zahrada čp. 5 na parcele č. 423/1, za vzájemně ujednanou cenu 20.400 Kč, a rozhodla 
její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako objednatelem a 
Mg.A. Mikuláš Medlík se sídlem Lubná 220, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je návrh uspořádání vycházející z projednaného 
konceptu a DUR „Dětské hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice“. Řešení umístění herních 
prvků a mobiliáře, zeleně, zpevněných ploch a oplocení. Řešené území: zahrada čp. 5 
– p.p.č. 423/1 a parcela na protějším břehu 417/1 + lávka (přes vodní tok na parcele 
3446/2), za vzájemně ujednanou cenu 26 450 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí ze dne 22.1.2014 o odkup pozemku pod 
regulační stanicí plynu – Rudoltice – Zámeček, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, umístěné 
na p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit záměr prodeje v souladu se žádostí. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou prodeje části p.p.č. 373 v k.ú. Rudolltice 
u Lanškrouna ze dne 16.1.2014 a doporučuje zastupitelstvu obce nabídky využít. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala žádost SDH Rudoltice ze dne 9.1.2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na 
pronájem sálu u příležitosti pořádání Hasičského plesu dne 15.2.2014, a rozhodla 
žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek vyplatit. 
Termín realizace: 15.2.2014   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost TJ Sokol Rudoltice ze dne 10.1.2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na 
pronájem sálu u příležitosti pořádání Sportovního plesu dne 25.1.2014, a rozhodla 
žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek vyplatit. 
Termín realizace: 15.2.2014   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu PČR, OO, Lanškroun ze dne 16.1.2014 o 
trestné činnosti v okrsku „F“ za rok 2013. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost SDH Rudoltice ze dne 29.1.2014 o vyřazené 
výčepní zařízení a zbytky chlazení z výčepu KD v Rudolticích, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět. 

 
 
 
 
 



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.  
 


