
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/28/08/14 
 

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

o Nová NS a dodatky k NS a dohoda o ukončení nájmu 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Domovní důvěrník na čp. 619 
o Výměna kotlů v BD 261-265 

b) Rozpočtové opatření obce č. 6/2014/OZ 
c) Žádost o poskytnutí informace č. 5/2014 
d) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Záměr prodeje pozemkových parcel v lokalitě Zámeček 
o Položení vodovodní přípojky do komunikace 
o Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

2002508/VB/2, Rudoltice, rekonstrukce NN, z TS 606 – kNN, vdNN 
o Dohoda o poskytnutí účelové dotace a údržbě čistoty a pořádku 

autobusových zastávek pro II. pololetí r. 2014 
o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 105/2014 „Obec Rudoltice – malé 

dětské hřiště“ 
o Správa dětských hřišť v obci 

� Návštěvní řád 
� Provozní řád 
� Mobilní WC 
� Správce hřiště 
� Slavnostní otevření dětského hřiště na sídlišti Zámeček 

e) Kultura 
o Jen počkej, zajíci! 

f) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 620/8, 606/11 a pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 614/13 a k NS č. 261/2, 
dodatku č. 2 k NS č. 608/8 a k NS č. 264/2, dodatku č. 3 k NS č. 610/5, dodatku č. 5 
k NS č. 265/8 a dodatku č. 8 k NS č. 610/4 a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu č. 602/5 ke 
dni 31.8.2014 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v domě čp. 606 ze 
dne 7.8.2014,  jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice vzala na vědomí volbu domovního důvěrníka v BD čp. 619 ze 
dne 18.8.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla schválit dodatek 
č. 3 k NS č. 619/2, jehož předmětem je výkon domovního důvěrníka v BD čp. 619 
s účinností od 1.9.2014. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 



Rada obce Rudoltice schvaluje zahájení další etapy výměny kotlů zn. MORA v BD 
čp. 261-265 a pověřuje starostku obce zjištěním zájmu ze stran nájemníků bytových 
domů. 
 

3) Rada obce Rudoltice se seznámila s rozpočtovým opatřením obce č. 6/2014/OZ a 
doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost o poskytnutí informace č. 5/2014 ze dne 

7.8.2014 a její současné vyřízení ze strany obecního úřadu dne 19.8.2014. 
 

5) Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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 
prodeje pozemkových parcel ve vlastnictví obce, zapsaných na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Termín realizace: 1.9.2014 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala položení vodovodní přípojky přes p.p.č. 1646/8 a 
4139 ve vlastnictví obce a schvaluje úhradu poloviny nákladů spojených s výkopem 
pro vodovodní přípojku p. J.V., bytem Rudoltice XXX za předpokladu, že jím bude 
uhrazena rovněž polovina nákladů obce na část kanalizační přípojky, která bude 
vedena přes p.p.č. 1646/8 na p.p.č. 4139 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Důvodem je 
skutečnost, že pozemek p.p.č. 4138/4 byl prodán jako nezasíťovaný. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IE-12-2002508/VB/2 Rudoltice, rekonstrukce NN, z TS 606 – kNN, 
vdNN, mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, na straně druhé jako oprávněnou, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení a vymezení 
věcného břemene – služebnosti – zřízení a umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích uvedených v čl. I smlouvy, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o poskytnutí účelové dotace a údržbě 
čistoty a pořádku autobusových zastávek pro II. pololetí r. 2014 mezi obcí Rudoltice 
a PS Vodní sporty, Pionýr Ústí nad Orlicí se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1347, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí účelové 
dotace ve výši 10 000 Kč a údržba čistoty a pořádku autobusových zastávek v obci, 
a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 105/2014 
mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a TR Antoš, s.r.o. se sídlem Turnov, Na 
Perchtě 1631, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva na akci 



„Obec Rudoltice – malé dětské hřiště“ za cenu díla 315 280 Kč bez DPH, a rozhodla 
její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje Návštěvní řád veřejného dětského hřiště s názvem 
„D ětské hřiště u čp. 5“ a Návštěvní řád veřejného dětského hřiště s názvem „Dětské 
hřiště na sídlišti Zámeček“, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje Provozní řád veřejného dětského hřiště s názvem 
„D ětské hřiště u čp. 5“ a Návštěvní řád veřejného dětského hřiště s názvem „Dětské 
hřiště na sídlišti Zámeček“, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje zakoupení mobilního WC na Dětské hřiště u čp. 5 dle 
nabídky p. Jiřího Seidla, ČESKÉ MOBILNÍ TOALETY, se sídlem Nové Lesy 74, za 
vzájemně ujednanou cenu 15 000 Kč bez DPH. 

 
Rada obce Rudoltice projednala nabídku Žáčkovi s.r.o. se sídlem Rudoltice 65 na 
správu Dětského hřiště u čp. 5 včetně zajištění občerstvení pro návštěvníky hřiště, a 
rozhodla nabídku akceptovat. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rudoltice a Žáčkovi s.r.o. 
se sídlem Rudoltice 65 , jejímž předmětem je zajištění správy Dětského hřiště u čp. 
5, a to s účinností od 1.9.2014 do 31.12.2014. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uspořádání slavnostního otevření dětského hřiště na 
sídlišti Zámeček dne 6.9.2014. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací této akce. 

 
6) Rada obce Rudoltice schvaluje uspořádání autobusového zájezdu na show na ledě 

s názvem „Jen počkej, zajíci“, které se uskuteční v sobotu 4.10.2014 v ČEZ Aréně, 
Pardubice. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí cenu vstupného (595 Kč – dospělí, 445 Kč – 
děti do 12 let) a schvaluje následující ceny zájezdu včetně autobusové dopravy a 
příspěvku obce: 
Děti do 12-ti let – 100 Kč 
Děti nad 12 let – 200 Kč 
Dospělí (nad 18 let) – 595 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce a členku rady p. Helenu Filípkovou 
organizací zájezdu. 

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


