
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/17/04/14 
 

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

o Dodatky k NS – vyvložkování van 
o Zasedání OVBZ dne 14.4.2014 
o Žádost o mimořádné přidělení bytu 
o Výpověď z nájmu bytu 613/1, výzva k vyklizení bytu 617/7 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu 

za období 3/2014 
b) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 
c) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (obec – V. Pecháček) 
d) Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. č. 1/2014 
e) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Uzavření MŠ o letních prázdninách 2014 
o Žádost o příspěvek na zájezd 

f) Změna autobusových JŘ 
g) Odpadové hospodářství obce 

o Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-KOM) 
o Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů (EKO-KOM) 
h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Akceptování žádosti o poskytnutí dotace na akci „Zateplení ZŠ Rudoltice“ 
o Statické posouzení poškozených konstrukcí BD čp. 612 po nárazu 

nákladního automobilu a návrh jejich sanace 
o Žádost o výměnu vany v BD čp. 262/11 
o Výsledek výběrového řízení – dětské hřiště u čp. 5 
o Výběrové řízení na revitalizaci zahrady MŠ Rudoltice - doplnění hodnotící 

komise o náhradníky 
i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Pojištění čp. 5 
o Dohoda o narovnání (DSO – obec – manželé N.) 
o Žádost o odkoupení části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

j) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 261/1 a NS 264/4, dodatku 
č. 2 k NS 263/6, NS 263/7, NS 264/7 a NS 264/12, dodatku č. 3 k NS 264/6, dodatku č. 
4 k NS 261/3 a dodatku č. 5 k NS 261/6, týkající se vyvložkování van, a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 16.1.2014, 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 V.G. ml. ze dne 16.4.2014, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o mimořádné přidělení bytu 



jeho otci, a rozhodla žádosti nevyhovět, neboť se nejedná o důvod zvláštního zřetele 
hodný.  
 
Rada obce Rudoltice projednala výpověď z nájmu bytu č. 613/1, učiněnou nájemnici 
z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
s výpovědí vyslovuje souhlas. 
Rada obce Rudoltice projednala výzvu k vyklizení bytu č. 617/7, učiněnou nájemnici 
z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
s výzvou vyslovuje souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 3/2014, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9.4.2014. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. UOA-VN-
13/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, mezi obcí a ÚP ČR, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je vytvoření 2 pracovních míst s druhem 
práce „Pomocný dělník při úklidu a údržbě veřejné zeleně, lesa a komunikací, budov a 
dalších objektů v majetku obce“, a rozhodla její uzavření schválit s účinností od 
1.3.2014. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu dohody. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 

obcí a Vratislavem Pecháčkem, OLH, se sídlem Svinná 10, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je zápočet částky 98 715,70 Kč s tím, že po 
provedeném zápočtu bude obci doplaceno 271 839,30 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 

106/1999 Sb. č. 1/2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá Obecnímu 
úřadu Rudoltice odpovědět v zákonem stanovené lhůtě. 

 Termín realizace: 29.4.2014  
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky šetření mezi rodiči k otázce uzavření 
MŠ o letních prázdninách 2014 a doporučuje ředitelce školy uzavření MŠ v době od 
30.6. do 18.7.2014. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 17.4.2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o finanční příspěvek 
na zájezd do Divadla Šumperk dne 24.4.2014 a rozhodla žádosti vyhovět a uhradit 
náklady spojené s autobusovou dopravou. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uhradit náklady spojené s autobusovou 
dopravou dle předložené faktury. 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
   
Rada obce Rudoltice bere na vědomí kontrolu hygienické stanice MŠ a ŠJ dne 
17.4.2014, jejíž závěr byl bez závad. 



7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o vývoji návrhu změn 
autobusových JŘ ze strany KÚ PK od 6/2014. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, a obcí, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je v rámci provozování 
Odpadového systému obce odběr použitých obalů od spotřebitelů za účelem využití 
nebo odstranění odpadu z obalů, recyklace odpadu z obalů nebo jeho další využití 
v souladu se zákonem, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 
1685/17, a obcí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
pověření společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o. se sídlem České Libchavy 172, 
jako dodavatele plněním některých povinností vůči společnosti EKO-KOM, a.s. se 
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy a 
dodatku.  

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky o akceptaci žádosti obce o 

poskytnutí dotace z OP ŽP na akci „Zateplení ZŠ Rudoltice“. 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky statického posouzení Ing. Karla 
Škeříka, projektanta z oboru statika a sanace stavebních konstrukcí, se sídlem 
Litomyšl, Na Lánech 41, poškozených konstrukcí BD čp. 612 po nárazu nákladního 
automobilu a návrh jejich sanace, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí uplatnění náhrady škody z povinného ručení 
majitele nákladního automobilu, který dle sdělení PČR byl účastníkem výše uvedené 
dopravní nehody. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost nájemníků BJ č. 262/11 ze dne 3.4.2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je výměna vany z důvodu 
opravy odpadu v bytě, a rozhodla žádosti vyhovět za podmínky, že žadatelé si 
svépomocí provedou práce s obezděním a následným obložením vany. Materiál 
poskytne obec. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s protokolem o otevírání obálek a hodnocením 
dílčích kritérií nabídek a celkovým hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
„D ětské hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice“ a jako nejvhodnější nabídku schvaluje 
nabídku uchazeče TR Antoš s.r.o. s nabídkovou cenou 1 434 027 Kč bez DPH. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku k podpisu smlouvu o dílo, jež je nedílnou 
součástí nabídky. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje náhradníky členů hodnotící komise pro výběrové řízení 
na revitalizaci zahrady MŠ Rudoltice následovně: 
Náhradníci: Daniel Žáček, Iveta Jílková, Martin Janů, Romana Málková, Lenka 
Bártlová 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala návrh pojistné smlouvy č. 232308915 mezi obcí jako 

pojistníkem a Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, jako 



pojistitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pojištění 
domu čp. 5 v obci Rudoltice za roční pojistné ve výši 1.608 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.  
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s upraveným návrhem Dohody o narovnání mezi 
DSO Lanškrounsko, obcí a manžely N., bytem Rudoltice XXX, vzala na vědomí 
schválení tohoto návrhu ze strany DSO Lanškrounsko i manželů N., a doporučuje 
zastupitelstvu obce předmětnou dohodu o narovnání schválit. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí Společenství vlastníků domu čp. 12 ze dne 
3.4.2014, jejímž předmětem je žádost o odkoupení části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje dle 
specifikace v žádosti. 

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


