
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/01/12 
 

 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Bytový fond 
• Zasedání OVBZ dne 13.12.2011 – M. 
• Přehled předpisů a plateb – 12/2011 

b) Dohody o provedení práce na rok 2012 
c) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 

(Město Lanškroun) 
d) Dodatek k dohodě o odborné pomoci (Městská knihovna Lanškroun) 
e) Pojištění majetku obce 
f) Žádost o dotaci z rozpočtu obce (KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí) 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

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

• Žádost o odkoupení p.p.č. 4245/42 se slevou (K.J.) 
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (J.B.) 
• Smlouva o nájmu nemovitosti (Nový zámek s.r.o.) 
• Dopravní obslužnost firmy ing. Josefa Kořínka - podnět 

h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
i) Investice a příprava investic pro rok 2012 
j) Různé 

• Zpráva o trestné činnosti v obci za rok 2011 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 13.12.2011, vzala na vědomí výsledek lustrace v CEE a vyzývá žadatele k dodání 
dokladů, popř. potvrzení o platbě energií za poslední 3 měsíce v předešlém bydlišti. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 12/2011, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 10.1.2012. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Rudoltice 

jako zaměstnavatelem a Mgr. M.M., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou redakční práce na 
Rudoltickém zpravodaji v období od 2.1.2012 do 31.12.2012, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Rudoltice 
 jako zaměstnavatelem a p. S.T., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově 
OÚ v Rudolticích v období od 2.1.2012 do 31.12.2012, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Rudoltice 
jako zaměstnavatelem a p. A.K., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou knihovnické práce v období 
od 2.1.2012 do 31.12.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 



 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Rudoltice 
jako zaměstnavatelem a p. M.B., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je údržba hodin ve věži kostela 
v Rudolticích v období od 2.1.2012 do 31.12.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dohod. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na 
základní školní docházku 50 žáků, kteří mají trvalý pobyt v obci Rudoltice a v období 
od 1.9. do 31.12.2011 plnili povinnou školní docházku v základních školách 
v Lanškrouně, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž výše činí 133.750 Kč, 
a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi 
Obcí Rudoltice a Městskou knihovnou Lanškroun, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jehož předmětem je dohoda o částce na nákup literatury pro Obecní 
knihovnu v Rudolticích ve výši 8 Kč/obyvatele a prodloužení platnosti dohody do 
31.12.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

6) Rada obce Rudoltice se seznámila s pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti za 
škodu podnikatele č. 51212407-16,  a pojistnou smlouvou o pojištění majetku č. 
50966137-28, uzavřené s pojistitelem Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1 a 
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pojištění majetku ve vlastnictví obce 
Rudoltice a na pojištění odpovědnosti za škodu na další období dle výhodnosti 
nabídky. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
pojištění majetku ve vlastnictví obce Rudoltice a na pojištění odpovědnosti za škodu na 
další období dle výhodnosti nabídky. 

 Termín realizace: 31.1.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice 
 

7) Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí obchodního družstva KONZUM se sídlem 
v Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících 
s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice, a v souladu s příslušným ustanovením 
„Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících 
s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice“ ze dne 14.11.2006 doporučuje 
zastupitelstvu obce poskytnutí dotace schválit. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala 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 rozhodla 
odvolání do rozhodnutí nepodávat. 

 
9) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. J.K. o odkoupení p.p.č. 4245/42 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna se slevou, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
doporučila zastupitelstvu obce projednat případnou výši slevy a podmínky prodeje. 



 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu mezi Obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávajícím a 
oprávněným z předkupního práva a J.B., bytem 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. 4245/23 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 
ujednanou kupní cenu ve výši 237.190 Kč, a doporučuje zastupitelstvu obce uzavření 
kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu schválit. 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemní smlouvy na část p.p.č. 4290 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, předložený zástupcem společnosti NOVÝ ZÁMEK s.r.o. MgA. 
Kokešem, a pověřuje starostku obce dojednáním úprav nájemní smlouvy tak, aby 
všechna její ustanovení odpovídala předmětu nájmu, tedy nájmu pozemku. 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala podnět ing. Josefa Kořínka k dopravní obslužnosti 
firmy Ing. Josefa Kořínka po komunikaci – aleji v lokalitě Zámeček, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a souhlasí s postoupením podnětu Městskému úřadu 
v Lanškrouně, Odboru dopravy a silničního hospodářství s tím, že pro řešení situace 
na této místní komunikaci obec navrhuje umístění dopravní značky (zákaz stání, popř. 
zastavení) s dodatkovou tabulkou úpravy doby platnosti dle provozní doby firmy Ing. 
Josefa Kořínka. 

 
13) Rada obce Rudoltice schvaluje v zimním období provádění temperování neobsazených 

bytů ve vlastnictví obce na 5º C. 
 

14) Rada obce Rudoltice bere na vědomí stav příprav investic obce pro rok 2012 a návrh 
dalšího postupu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
15) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 

2011, zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR se sídlem v Lanškrouně jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 
 
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.  
 


