
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/05/01/12 
 

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

o Výpovědi z nájmu bytu 
o Zasedání OVBZ dne 13.12.2011 
o Přehled předpisů a plateb – 11/2011 
o Dodatky k NS pro výkon funkce domovního důvěrníka 

b) Rozpočtové opatření obce č. 13/2011  
c) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Odměna ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Žádost o písemný souhlas s přijímáním darů škole 

d) Návrh zadání územního plánu  Rudoltice 
e) Zbavení mlčenlivosti právní zástupkyně obce 
f) Kultura 

o Rudoltický masopust 2012 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně o uložení pokuty za vypouštění 
odpadních vod bez platného povolení 

h) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 15.12.2011 k BJ č. 
610/4, ze dne 20.12.2011 k BJ č. 617/2, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištění nových 
nájemníků s ohledem na zákonem stanovenou výpovědní lhůtu. 

 Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 

 Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 13.12.2011, 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 bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 11/2011, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 13.12.2011. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 611/1, jehož předmětem 
je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka, a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 

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

opatření Obce Rudoltice č. 13/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem jsou neinvestiční náklady na žáky – Město Hranice, příspěvek TJ Sokol 
Rudoltice, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice po seznámení s  podklady pro poskytování odměn ředitelům, 

zpracovaných Mgr. Lenkou Havlenovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 



19.12.2011,  schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenku Havlenovou ve výši XXX, která bude vyplacena 
z finančních prostředků ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice ze dne 12.12.2011 o písemný souhlas zřizovatele pro přijímání věcných a 
peněžitých darů školy na pořádání Maškarního karnevalu, který se bude konat dne 
28.1.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
souhlas s přijímáním věcných a peněžitých darů pro tyto účely vyslovit. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce ředitelce 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 Termín realizace: 13.1.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice se seznámila se zadáním Územního plánu Rudoltice doplněného 
na základě obdržených vyjádření k projednávanému návrhu zadání. 

 
6) Rada obce Rudoltice schvaluje zbavení mlčenlivosti právní zástupkyně obce - 

advokátky Mgr. Jany Hamplové se sídlem Mohelnice, Olomoucká 36, pro účely 
poskytnutí materiálů a podání vysvětlení Policii ČR v rozsahu okolností týkajících se 
poskytnutí a úhrady právních služeb poskytovaných Obci Rudoltice advokátkou Mgr. 
Janou Hamplovou dle smlouvy o poskytování právních služeb ve věci odvodu dotací a 
penále do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 136 080 000 
Kč na základě Platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně, č.j. 
85666/08/273980/2605 a č.j. 85665/08/273980/2605, Platebního výměru na penále za 
porušení rozpočtové kázně za období od 10.11.2003 do 9.10.2008, č.j. 
85667/08/273980/2605, a Platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně 
za období od 18.9.2004 do 9.10.2008, č.j. 85668/08/273980/2605, vydaných 
Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 9.10.2008. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o průběhu příprav na 

Rudoltický masopust 2012, který se koná dne 18.2.2012. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně ze 
dne 4.1.2012, č.j. MULA 36490/2011, o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč za porušení 
povinností stanovených vodním zákonem a to nakládání s povrchovými vodami bez 
povolení k nakládání s vodami, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a vyzývá 
Komisi životního prostředí k podání doporučujícího stanoviska v této věci. 

 Termín realizace: 10.1.2012 
 Zodpovídá: Richard Kohout, předseda Komise ŽP 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
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.  


