
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/06/05/14 
 

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

o Dodatky k NS – domovní důvěrník BD čp. 612 
o Žádost o mimořádné přidělení bytu 
o Výpověď z nájmu bytu 261/2 

b) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2013 
c) Rozpočtové opatření č. 2/2014 
d) Rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj o posečkání 
e) Žádost o poskytnutí informace č. 2/2014 
f) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na rekonstrukci ZŠ 
o Žádosti o grant z rozpočtu PK 

g) Změna autobusových JŘ 
h) Projekt „Chodník podél silnice III/31513 v Rudolticích“ 
i) Projekt „Multifunkční hřiště na p.p.č. 2472/2, 2472/4 a 4487 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna“ 
j) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Výběrové řízení na revitalizaci zahrady MŠ Rudoltice 
o Smlouva o dílo – odborný dohled nad provozem ČOV a kanalizace 

v majetku obce 
o VŘ a Smlouva o dílo – „Opravy místních komunikací v obci Rudoltice v r. 

2014“ 
o Vícepráce – nová třída MŠ 

k) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu na p.p.č. 4293/11 
o Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu na p.p.č. 4245/11 
o Optické kabely na p.p.č. 4293/14 – záměr směny 
o Návrh směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 53/3 a 82/25 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
o Oprava zábradlí mostku od areálu ZŠ a MŠ do TJ Sokol Rudoltice 

l) Kultura 
o Smlouva o dílo – ozvučení Rudoltické pouti 

m) Různé 
o Problematika štěnic 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č.. 612/6 a dodatku č. 3 

k NS č. 622/4 ohledně výkonu funkce domovního důvěrníka. 
 

Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/02/04/14, bod č. 2, odstavec č. 3, neboť 
pominuly důvody zvláštního zřetele hodné pro mimořádné přidělení bytu.  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 261 ze dne 
29.4.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2013 

a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. 
 



Rada obce Rudoltice ukládá Obecnímu úřadu Rudoltice zveřejnit návrh Závěrečného 
účtu obce Rudoltice za rok 2013 na fyzické i elektronické úřední desce obecního 
úřadu. 
Termín realizace: 6.5.2014 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 2/2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je oprava veřejného osvětlení, 
SMS ČR, DSO Lanškrounsko – příspěvek, příspěvky Rudoltickému Budulínku a úřad 
práce. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj 

ze de 15.4.2014, č.j. 39736-10/2014-530000-11, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jehož předmětem je posečkání s úhradou nedoplatku ve výši 100 000 Kč, 
který byl obci uložen rozhodnutím ÚOHS, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-
3979/2013/523/MSc ze dne 4.3.2013. 

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

106/1999 Sb. č. 2/2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
seznam investičních plánů obce pro rok 2014, a ukládá Obecnímu úřadu Rudoltice 
odpovědět v zákonem stanovené lhůtě. 

 Termín realizace: 9.5.2014 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 
14165503-SFŽP ze dne 11.4.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je poskytnutí dotace ze SFŽP  na projekt „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ 
ve výši 98 206 Kč s tím, že dotace z FS bude činit 1 669 510 Kč, když celkové 
způsobilé výdaje projektu činí 1 964 130 Kč. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu 
Pardubického kraje, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o jednání na OÚ 

v Horní Čermné, týkajícího se změn autobusových JŘ. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí studii výstavby chodníků podél silnice III/31513, 
rekonstrukce křižovatky a místa pro přecházení na silnici I/43.  

10) Rada obce Rudoltice bere prvotní studie hřiště na vědomí. 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o tom, že do výběrového řízení na 
revitalizaci zahrady MŠ Rudoltice byla doručena pouze jedna nabídka, a z tohoto 
důvodu schvaluje vyhlášení 2. kola VŘ. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako objednatelem a 
Zdeňkem Nekovářem, soukromým vodohospodářem se sídlem Moravská Třebová, 
Tyršova 32, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění 
plnění povinností funkce odborného dohledu během provozu obecních ČOV a 
obecních kanalizací, a to za vzájemně ujednanou cenu 5 000 Kč bez DPH měsíčně, a 
rozhodla její uzavření schválit. 



Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s protokolem o otevírání obálek a hodnocením 
dílčích kritérií nabídek a celkové hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 
místních komunikací v obci Rudoltice v r. 2014“, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a na základě vyhodnocení nabídek schvaluje jako nejvhodnější nabídku firmy 
STRABAG a.s. se sídlem Kladská 1082, Hradec Králové, IČ: 608 38 744. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je oprava místních komunikací v obci 
Rudoltice v r. 2014 při celkové ceně za dílo 2 873 941 Kč bez DPH, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala přehled změnových listů ohledně stavebních úprav 
pro zřízení třídy MŠ v objektu čp. 95, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
vyslovuje s nimi souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje opravu zábradlí mostku od areálu ZŠ a MŠ do TJ 
Sokol Rudoltice. 

 
12) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou 
z předkupního práva, a T.,P., trvale bytem Lanškroun XXX, na straně druhé, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4293/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 
ujednanou kupní cenu ve výši 298 140 Kč, a doporučuje zastupitelstvu kupní smlouvu 
schválit. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou 
z předkupního práva, a manžely Ing. J.C. a Z.C., trvale bytem Lanškroun XXX, na 
straně druhé, jako kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/11 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 256 680 Kč, a doporučuje 
zastupitelstvu kupní smlouvu schválit. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že část p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna v rozsahu 1082 m2 je zasažena vedením optického a metalického kabelu 
ve vlastnictví O2.  
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení a změnu hranic 
pozemků č. 1105-133/2014 ze dne 6.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru směny části p.p.č. 4293/14 (dle GP 
p.p.č. 4293/28) za část p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny 
části p.p.č. 4293/14 (dle GP p.p.č. 4293/28) za část p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice. 



Termín realizace: 6.5.2014 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 53/3 a 82/25 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje zastupitelstvu obce zveřejnit záměr směny 
na úřední desce obecního úřadu. 

 
13) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako objednatelem a 

Jindřichem Helekalem se sídlem Lanškroun, Poděbradova 766, jako dodavatelem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení ozvučení a 
osvětlení akce Rudoltická pouť 2014 ve dnech 13. – 14.6.2014 za vzájemně ujednanou 
cenu 16.000 Kč a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
 
 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
 


