
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/02/04/14 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
o Přidělení bytu mimo pořadí v seznamu žadatelů – mimořádné důvody 
o Protokol o druhé fyzické kontrole naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí 

dotace z prostředků SFRB na výstavbu bytů – III b. etapa výstavby 
b) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Dokončení stavebních úprav II. NP čp. 95 – nová třída MŠ 
o Zápis dětí do MŠ pro škol. rok 2014/2015 
o Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dětí od škol. roku 

2014/2015 
o Roční účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2013 

c) Výsledek hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. za rok 2013 
d) Koupě hasičského vozu pro SDH Rudoltice 
e) Žádost o finanční podporu pro záchrannou stanici  
f) Žádost o peněžitý dar na zřízení a provoz babyboxů 
g) Změna autobusových JŘ 
h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Operační program Windows XP v PC na OÚ 
i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo – úprava a tisk dokumentace „Dětské hřiště u čp. 5 v obci 
Rudoltice“ pro výběrové řízení 

o Smlouva o dílo – DÚR – lávka přes potok u dětského hřiště čp. 5 v obci 
Rudoltice 

o Nabídka dodávky zemního plynu ČEZ 
o Evidence kácení stromů v obci 
o Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/47 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Žádost o umístění reklamní cedule 
o Pojištění čp. 5 

j) Kultura 
o Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 

k) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/9 a pověřuje starostku obce k jejich 
podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 609/9, 611/11, 611/13, 
615/2, 622/1, č. 2 k NS 602/5, 606/2, 612/13, 614/7, 622/2, 628/3, č. 3 k NS 605/2, č. 4 
k NS 614/2, 624/1, č. 5 k NS 610/11, č. 8 k NS 614/8 a č. 16 k NS 614/11a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení bytu mimo pořadí v seznamu žadatelů 
z mimořádných důvodů sdělených MěÚ Lanškroun žadatelům A.D. a J.D. dle žádosti, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Protokol o druhé fyzické kontrole naplnění 
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů 



v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb. uskutečněné dne 
26.3.2014 ohledně III b. etapy výstavby, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí dokončení stavebních úprav II. NP čp. 95, ve 

kterých nově vznikly prostory nové třídy MŠ. 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí termín převzetí díla od dodavatele stavby. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí termín zápisu dětí do MŠ pro školní rok 
2014/2015. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dětí od 
školního roku 2014/2015, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a vychází 
z doporučení Veřejného ochránce práv. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013 a výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice  - zisk 
ve výši 129 838,67 Kč. Současně schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 
2013 do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku (účet 413) 
ve výši 129 838,67 Kč. 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje výsledek hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. za rok 

2013 – zisk ve výši 64 855 Kč. 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh kupní smlouvy mezi Václavem Starým, 
Stavební stroje se sídlem U Bažantnice 703, Heřmanův Městec, a obcí, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je Volkswagen Crafter, VIN: 
WV1ZZ2EZ86022497, rok výroby 2008, RZ: 5E08725 za vzájemně ujednanou kupní 
cenu ve výši 300 000 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala žádost o finanční podporu pro Záchrannou stanici 

Zelené Vendolí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout finanční dar ve výši 2.000 Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepisu a podpisu darovací smlouvy. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené 
děti – STATIM o finanční dar na zřízení a provoz babyboxů, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout finanční dar ve výši 5.000 
Kč. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Občanským 
sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM se sídlem Praha 10, Hájek 88, a obcí, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je peněžitý dar na zřízení 
a provoz babyboxů ve výši 5.000 Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh Krajského úřadu Pardubického kraje 
ohledně změn autobusových jízdních řádů, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vznesený nesouhlas ze strany obce se zrušením 
dvou autobusových spojů. 



9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o užívání operačního programu 
Windows XP na PC na OÚ a pověřuje starostku k nejekonomičtějšímu řešení této 
problematiky. 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí a Mg.A. Mikulášem 
Medlíkem se sídlem Lubná 220, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úprava a tisk dokumentace „Dětské hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice“ 
určené pro výběr zhotovitele za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 3.250 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 a Mg.A. Mikulášem 
Medlíkem se sídlem Lubná 220, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zhotovení DÚR – Lávka přes potok Rudoltička u dětského hřiště u čp. 5 
v obci Rudoltice za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 10.200 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o povinné evidenci kácení stromů jak 
v obci tak i v lesích ve vlastnictví obce. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. vést evidenci kácení 
stromů v obci mimo les dle předlohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Josefa Kopeckého se sídlem Lanškroun, 
Kollárova 449 o umístění reklamní cedule na prodej a servis praček, myček a sporáků 
v lokalitě sídliště Zámeček, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 
nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí jako prodávající a překupníkem z předkupního práva a 
L.L. a K.Ch., oba bytem Lanškroun XXX, jako kupujícími a dlužníky z předkupního 
práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 
doporučuje zastupitelstvu obce předmětnou kupní smlouvu schválit. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o vývoji pojištění domu 
čp. 5 v obci. 
 

11) Rada obce Rudoltice schvaluje uspořádání Velikonočního turnaje ve stolním tenisu 
v sobotu 19. dubna 2014 v místní tělocvičně. 

 
 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 


