
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/14/07/14 
 

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

o Nové NS a dodatky k NS  
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Přehled předpisů a plateb za 6/2014 
o Přehled vyúčtování za rok 2013 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování pronájmu bytu 
o Podání nájemníka p. M.S. 

b) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Žádost o svolání mimořádné schůze školské rady a zastupitelstva obce 
o Jednání školské rady dne 10.7.2014 
o Aktuální stav naplnění pedagogického sboru 
o Žádost o zápis školní jídelny – výdejny na čp. 95 do školského rejstříku 

c) Rozpočtové opatření obce č. 5/2014 
d) Studie proveditelnosti – chodník podél silnice III/31513 v Rudolticích 
e) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo – dokumentace pro stavební povolení pro lávku pro pěší 
o Čapí hnízdo na komíně BD čp. 265 

f) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
o Smlouva o poskytnutí služeb na www.fiedler-magr.cz 
o Nabídka odkupu části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

g) Různé 
o Žádost o zřízení volebního okrsku v lokalitě Zámeček 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o přidělení 

nájemního bytu nově nastupující učitelce ZŠ a MŠ Rudoltice a schvaluje uzavření 
NS 261/2 s odkladem složení předplaceného nájmu do 2 let od uzavření NS, a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 611/10, dodatku č. 3 
k NS 601/2, 601/3, 601/5, 601/9, 601/11, 601/13602/3, 602/4, 602/7, 602/8, 602/10, 
602/13, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7,603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 604/1, 604/2, 
604/3, 604/6, 604/7, 604/12, 605/1, 605/3, 605/4, 605/5, 605/7, 605/8, 606/3, 606/4, 
606/5, 606/6, 606/8, 606/10, 606/13, 607/3, 607/5, 607/8, 607/9, 607/10, 607/11, 
607/13, 608/2, 608/5, 622/2, dodatku č. 4 k NS 602/2, 602/12, 608/11, 608/13, 
dodatku č. 5 k NS 601/7, 602/6, 603/2, 609/7, dodatku č. 6 k NS 604/4, 605/6, 
607/2, 608/6, 610/11, dodatku č. 8 k NS 616/12, dodatku č. 9 a 10 k NS 610/6, 
dodatku č. 14 k NS 624/8 a dodatku č. 17 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 6 v domě čp. 616 ze 
dne 30.6.2014, bytu č. 2 v domě čp. 264 ze dne 2.7.2014, bytu č. 8 v domě čp. 620 
ze dne 8.7.2014 a bytu č. 6 v domě čp. 609 ze dne 14.7.2014, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 6/2014, 



zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni  9.7.2014, a dále bere 
na vědomí přehled vyúčtování nájmu a služeb za rok 2013, zpracovaný ke dni 
7.7.2014. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu bytu mezi obcí jako zájemcem a Danou Beranovou – 
REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA se sídlem Žichlínek 84, jako 
zprostředkovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
byt č. 2 v budově čp. 264, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky konzultací ohledně podání 
nájemníka p. M.S.. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala žádost o svolání mimořádné schůze školské rady a 

zastupitelstva obce ohledně projednání závažné situace v ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 
23.6.2014, vzala na vědomí jednání školské rady, konané dne 10.7.2014, zejména 
výsledek hlasování o podání návrhu na odvolání Mgr. Renaty Pávkové z funkce 
ředitelky školy, vzala na vědomí vyjádření pedagogů a zaměstnanců školy k situaci 
ve škole, a to vyjádření vedoucí učitelky MŠ Aleny Prícké, p. Anny Kopecké, Mgr. 
Eugenie Dajčové, Mgr. Petry Beranové, p. Martiny Větrové a Sandry Donátové, 
vzala na vědomí jmenný seznam pedagogů, kteří budou od 1.9.2014 nově působit 
v ZŠ a MŠ Rudoltice, předložený ředitelkou školy, a z pozice zřizovatele ZŠ a MŠ 
Rudoltice konstatuje, že neexistuje žádný zákonný důvod k odvolání Mgr. Renaty 
Pávkové z funkce ředitelky školy. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 
10.7.2014, č.j. KHSPA 10999/2014/HDM-UO, týkající se prostor výdejny jídel 
v objektu čp. 95 Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o zápis školní jídelny – výdejny v 
rejstříku škol/školských zařízení s kapacitou 20 stravovaných na odloučeném 
pracovišti mateřské školy na adrese Rudoltice čp. 95, jejíž činnost bude vykonávat 
ZŠ a MŠ Rudoltice, a to s účinností od 1.9.2014. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s finanční kalkulací materiálního vybavení nové 
třídy MŠ „Motýlci“ – pomůcky, hračky a didaktické hry a vyslovuje souhlas. 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je nákup pozemku č. 373/2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí studii proveditelnosti výstavby chodníku 

podél silnice III/31513 v Rudolticích. 
 

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce a společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
zahájení jednání ohledně realizace projektu s vlastníky dotčených i sousedících 
pozemků. 

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

a Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem Lubná 220, jako zhotovitelem, jež je 



nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je dokumentace pro stavební 
povolení pro lávku pro pěší v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p.p.č. 423/1, 417/1 a 
3446/2, a to v návaznosti na již vydané územní rozhodnutí o umístění stavby této 
lávky, a rozhodla její uzavření schválit. 

  Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
  Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ohledně čapího hnízda na komíně 

BD čp. 265. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 
932/11, jako pronajímatelem či budoucím povinným na straně jedné a obcí jako 
nájemcem či budoucím oprávněným na straně druhé, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je nájem části p.p.č. 3446/2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za účelem provedení stavby „Lávka a související terénní a sadové 
úpravy na parcelách č. 471/1, 423/1 a 3446/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na 
předmětu nájmu, to vše za nájem ve výši 12 Kč/m2/rok, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. SD110708 o poskytnutí služeb 
na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz mezi obcí jako uživatelem a Ing. 
Jindřichem Fiedlerem – elektronika pro ekologii se sídlem České Budějovice, 
Grünwaldova 18, jako poskytovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je poskytnutí datového prostoru na internetovém serveru a 
možnost využívání dalších služeb, to vše v souvislosti s provozem ČOV za vzájemně 
ujednanou cenu 100 Kč měsíčně + DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou ČEZ Distribuce, a.s. odkupu části 
p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, na níž stojí trafostanice, a rozhodla 
předložit nabídku zastupitelstvu obce. 

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


