
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/02/14 
 

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

o Dodatky k NS 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu 

za období 2013 a 1/2014 
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2013 
c) Dohoda o provedení práce na r. 2014 
d) Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci „Chodníky podél 

silnice III/315, odbočující od obce od I/43“, včetně místa pro přecházení přes I/43 
v koordinaci s ŘSD 

e) Sleva z kupní ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
f) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95 
� Výběrové řízení na vybavení nové třídy MŠ 
� vícepráce (omítky) 

g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
o Žádost o koupi části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Žádost o uzavření nájemní smlouvy a výměr nájemného 
o Nabídka CYRRUS Advisory, a.s. Brno 

h) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Žádost o příspěvek na dětský maškarní karneval 
o GSM hlásič poruch – vytápění MŠ a ŠJ 
o školská rada – volební řád, jmenování členů na další funkční období 

i) Kultura 
o Žádost o finanční příspěvek na akci „10 let výročí Bachadej“ 
o Žádost o souhlas s užitím znaku obce Rudoltice 

j) Různé 
o Zpráva o činnosti Městské policie Lanškroun v obci Rudoltice za rok 2013 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. č. 1 k NS 610/5, 618/10, dodatku 
č. 2 k NS 612/8, 620/9, 623/1, 624/10, 625/4, 626/3, 626/4, dodatku č. 3 k NS 623/3, 
dodatku č. 4 k NS 615/3, dodatku č. 6 k NS 610/4 a pověřuje starostku obce k jejich 
podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 2013 a 1/2014, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 12.2.2014. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze 

dne 11.2.2014 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 

a Mgr. M.M., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou redakční práce na 
Rudoltickém zpravodaji v období od 1.1. do 31.12.2014, a rozhodla její uzavření 
schválit. 



5) Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku společnosti OPTIMA s.r.o. se 
sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je nabídka zpracování studie proveditelnosti včetně záborového elaborátu 
a zakreslení podzemních sítí akce „Chodníky podél silnice III/315, odbočující od obce 
od I/43“ včetně místa pro přecházení přes I/43 v koordinaci s ŘSD a dále na 
projektovou dokumentaci na prodloužení místní komunikace na p.p.č. 82/26 a 82/6 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla s ní vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce předložením návrhu smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace dle předložené cenové nabídky. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila se sdělením právní zástupkyně obce ohledně 

projednání slevy z kupní ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit kompenzaci za zasažení předmětné 
nemovitosti ochranným pásmem aleje a optického a metalického kabelu O2 dle návrhu 
obce a souhlasu vlastníků předmětné nemovitosti. 

 
7) Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na akci „Vybavení třídy 

MŠ v budově OÚ čp. 95 v Rudolticích“. 
Rada obce Rudoltice schvaluje následující složení hodnotící komise: 
Předseda komise: Mgr. Renata Pávková 
Členové komise: Alena Prícká, Helena Filípková, Martin Prekop, Ing. Jan Tejkl 
 
Rada obce Rudoltice projednala vícepráce (vnitřní omítky nestandardní tloušťky – 
stav. úpravy) k  VZ „Třída MŠ v budově OÚ čp. 95“, jejichž položkový rozpočet je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jejich schválení. 

 
8) Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na 

p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, seznámila se vzorem pachtovní smlouvy, 
zpracovaným právní zástupkyní obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, a  

1) schvaluje zveřejnění záměru obce propachtovat p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení) na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu 

2) pověřuje starostku obce informováním žadatele o změně podmínek dřívějšího 
pronájmu pastviny za účelem zemědělské výroby v souvislosti s účinností NOZ 
od 1.1.2014 

3) v případě souhlasu žadatele s uzavřením pachtovní smlouvy dle bodu 2 výše, 
schvaluje na náklady žadatele zpracování znaleckého posudku na stanovení 
ceny pachtovného v místě a čase obvyklé. 

 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejnit na fyzické i elektronické úřední desce 
Obecního úřadu Rudoltice záměr obce propachtovat p.p.č. 1018/2 o výměře 3 145 m2 
(kultura pastvina) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsanou na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 28.2.2014   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. F.B. ze dne 11.2.2014, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je koupě části p.p.č. 28/17 v k.ú. 



Rudoltice u Lanškrouna, a doporučila zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru 
prodeje předmětné nemovitosti. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost RC Rudoltický Budulínek ze dne 10.2.2014, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je uzavření nájemní smlouvy 
a výměr nájemného k bytu v budově OÚ Rudoltice čp. 95 od 1.3.2014, vzala na 
vědomí přehled rudoltických dětí, které využívaly od 7/2012 dosud služeb RC za 
sníženou cenu dle dohody s obcí, vzala na vědomí výši nájemného za užívání bytu 
k bydlení v předchozím období, a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout k podnikání 
bytovou jednotku č. 1 o velikosti 3+1 umístěnou v II. NP  domu čp. 95, sestávající 
z pokoje o výměře 15.12 m2, pokoje o výměře 13,26 m2, z pokoje o výměře 22,86 m2, 
z kuchyně o výměře 10,77 m2, z chodby o výměře 18,59 m2, z koupelny o výměře 5,38 
m2 a ze záchodu o výměře 2 m2. Celková výměra podlahové plochy bytu 
s příslušenstvím je 90,78 m2. Byt je vybaven záchodovou mísou včetně splachovacího 
zařízení, dvěma umývadly, vanou, třemi vodovodními bateriemi, plynovým kotlem 
PROGHERM na topení, sedmi radiátory, zvonkem, vodoměrem na užitkovou teplou 
vodu a vodoměrem na užitkovou studenou vodu. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejnit na fyzické i elektronické úřední desce 
Obecního úřadu Rudoltice záměr obce pronajmout k podnikání bytovou jednotku č. 1 
o velikosti 3+1 umístěnou v II. NP  domu čp. 95, zapsaného na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Předmětná bytová jednotka sestává 
z pokoje o výměře 15.12 m2, pokoje o výměře 13,26 m2, z pokoje o výměře 22,86 m2, 
z kuchyně o výměře 10,77 m2, z chodby o výměře 18,59 m2, z koupelny o výměře 5,38 
m2 a ze záchodu o výměře 2 m2. Celková výměra podlahové plochy bytu 
s příslušenstvím je 90,78 m2. Byt je vybaven záchodovou mísou včetně splachovacího 
zařízení, dvěma umývadly, vanou, třemi vodovodními bateriemi, plynovým kotlem 
PROGHERM na topení, sedmi radiátory, zvonkem, vodoměrem na užitkovou teplou 
vodu a vodoměrem na užitkovou studenou vodu. 
Termín realizace: 28.2.2014   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o vyhlášených 
dotačních titulech na rekonstrukci kulturních památek i o možnosti monitoringu 
vyhlašovaných dotačních titulů do budoucna. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí nabídku CYRRUS Advisory, a.s. Brno ze dne 
11.2.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je nabídka 
zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci státem chráněné památky – venkovské 
usedlosti čp. 5 včetně monitoringu vyhlášených dotačních titulů v této oblasti. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 3.2.2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o příspěvek na 
tombolu a příspěvek na pronájem sálu v souvislosti s pořádáním Dětského maškarního 
karnevalu dne 1.3.2014, a rozhodla o poskytnutí příspěvku na tombolu ve výši 2 000 
Kč a příspěvek na pronájem sálu ve výši 700 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce výše uvedené příspěvky vyplatit zástupci 
žadatele. 
Termín realizace: 28.2.2014   



Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku firmy Bromach spol. s r.o., jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je GSM hlásič poruch a 
ovládání dvou výstupů topného zařízení v budově MŠ a ŠJ Rudoltice, a rozhodla 
s nabídkou vyslovit souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh volebního řádu Školské rady při ZŠ a MŠ 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
 
Rada obce Rudoltice konstatuje, že nejpozději ke dni 15.2.2014 skončilo funkční 
období stávajícího složení Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice jmenuje do Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice na funkční 
období od 16.2.2014 do 15.2.2017 za zřizovatele následující tři členy: p. Lenku 
Bártlovou, p. Ivu Stránskou a Mgr. Michala Blaschke. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Bachadej ze dne 

7.2.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční 
příspěvek na akci „10 let výročí Bachadej“, která se uskuteční dne 28.6.2014, a 
rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 10 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek vyplatit. 
Termín realizace: 15.3.2014   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Bachadej ze dne 
3.2.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je souhlas 
s užitím znaku obce Rudoltice na vlajce tohoto sdružení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
souhlas vyslovit za podmínky, že barevné a výtvarné provedení znaku nebude měněno 
a že nebude užit způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu. 

 
11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu Městské policie Lanškroun v obci 

Rudoltice za rok 2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
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.  
 
 


