
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/16/09/14 
 

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

o Nové NS a dodatky k NS 
o Žádost o slevu z nájmu 617/3 
o Žádost o povolení k úpravě bytu 607/3 
o Zasedání OVBZ dne 11.9.2014 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a služeb za období 8/2014 
o Přehled vyúčtování nájmu a služeb za období 5/2013-4/2014 

b) Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Rudoltice 
c) Autobusová doprava na komunální volby 2014 
d) Odborné posouzení možností řešení sesuvu při výstavbě cyklostezky Lanškroun 

– Rudoltice 
e) Výsledek šetření ČŠI – stížnost rodiče na vychovatelku ZŠ a MŠ Rudoltice p. 

M.K. 
f) Kontrola ČIŽP – ČOV Rudoltice 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Záměr prodeje části p.p.č. 28/17 (dle GP nově p.p.č. 28/21) 
o Žádost o zbudování lampy VO  
o Žádost o opravu místní komunikace 
o Žádost o vysázení zeleně podél cyklostezky 
o VZ malého rozsahu „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ 
o Smlouva o dílo – návrh řešení fasád budovy ZŠ, návrh zahradních 

úprav před budovou ZŠ a oplocení školního areálu 
o Smlouva o dílo – architektonická studie – řešení ploch pro volnočasové 

aktivity na sídlišti Zámeček 
o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/RD/069/2014 (STRABAG – obec) 
o Slavnostní otevření zahrady MŠ 

h) Různé 
o Likvidace odpadu v areálu TJ Sokol Rudoltice 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 601/6, 602/5, 616/6, 617/13 a 

pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 616/9, dodatku č. 2 
k NS č. 606/9, 623/82, dodatku č. 3 k NS č. 601/4, dodatku č. 5 k NS č. 276/1, 
608/3, dodatku č. 6 k NS č, 619/7 a dodatku č. 7 k NS č. 605/9 a pověřuje starostku 
obce k jeho podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu bytu č. 617/3 ze dne 
8.9.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou 
problémy s velkou vlhkostí v bytě a s tím související zvýšené náklady na vytápění 
bytu, a pověřuje starostku obce k osobní prohlídce bytu a informování rady obce o 
zjištěních na nejbližším zasedání rady. 
Termín realizace: 30.9.2014 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o povolení k úpravě bytu č. 607/6 ze dne 
2.9.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o 



udělení souhlasu s úpravou bytu, spočívající v přidání radiátoru do obývacího 
pokoje, a rozhodla žádosti vyhovět a souhlas udělit za podmínky, že v případě 
odstěhování byt uvede do původního stavu nebo radiátor ponechá v bytě bez 
nároku na náhradu nákladů. 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové 
záležitosti ze dne 11.9.2014, 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 8/2014, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni  15.9.2014, a dále bere 
na vědomí přehled vyúčtování nájmu a služeb za období 5/2013-4/2014, 
zpracovaný k témuž dni. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné 

působnosti provedené u obce Rudoltice ze dne 22.8.2014 a procesní ukončení 
kontroly MV ČR ke dni 12.9.2014. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala žádost ze dne 8.9.2014 o zajištění autobusové 

dopravy z lokality Zámeček k obecnímu úřadu ve dnech komunálních voleb, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a autobusovou 
dopravu zajistit po všech autobusových zastávkách v obci. Rada obce zároveň 
konstatuje, že autobusová doprava z lokality Zámeček je obcí zajišťovaná ke 
každým volbám. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí odborné posouzení možností řešení sesuvu, ke 

kterému došlo při výstavbě cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, zpracované Ing. 
Vladimírem Píšou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, 
dopravní stavby a geotechniku. 

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledek šetření ČŠI, Pardubický inspektorát, 

ohledně stížnosti, č.j. ČŠIE-682/14/E, podané matkou bývalého žáka školy p. M.S. 
na vychovatelku ZŠ a MŠ Rudoltice p. M.K.. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Protokol o kontrole České inspekce životního 

prostředí, provedené dne 3.9.2014 ohledně ČOV Rudoltice. 
 

8) Rada obce Rudoltice se seznámila s e-mailovým sdělením p. E.K., bytem Rudoltice 
XXX ze dne 14.9.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a v souladu s ust. § 
39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna (dle GP č. 1108-142/2014 rovněž p.p.č. 28/17). 
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 části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP č. 1108-142/2014 



rovněž p.p.č. 28/17), zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 22.9.2014 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost manželů J., bytem Rudoltice XXX, o 
zbudování lampy veřejného osvětlení ze dne 19.8.2014, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět s tím, že provedení akce bude zařazeno 
do plánu investic na rok 2015. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. M.P., bytem Rudoltice XXX, o opravu 

příjezdové cesty mezi čp. 71 a čp. 69, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla žádosti vyhovět a zařadit zpevnění komunikace ležící na p.p.č. 3089/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna do plánu investic na rok 2015. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.V. ze dne 2.9.2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je vysázení zeleně podél cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice v části pozemkových parcel pro výstavbu RD, a vyzývá 
žadatele k předložení návrhu řešení výsadby zeleně tak, aby zajistila odhlučnění 
pozemku žadatele, a to tak, aby výsadba byla provedena na pozemcích ve 
vlastnictví obce. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na VZ malého 
rozsahu „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ v následujícím složení: Martin Hlaváček, 
Daniel Žáček, Jiří Just. Náhradníci: Ing. Džbánek, Bc. Lenka Bártlová, Ing. Jan 
Tejkl. 
 
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 návrh řešení fasád budovy 
ZŠ a návrh zahradních úprav před budovou a oplocení mezi MŠ a ZŠ Rudoltice za 
vzájemně ujednanou cenu díla 18 940 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
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 architektonická studie, 
řešící plochy pro volnočasové aktivity v lokalitě Zámeček za vzájemně ujednanou 
cenu díla 23 672 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv o dílo. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
841/RD/069/2014 ze dne 7.5.2014 mezi obcí jako objednatelem a STRABAG a.s. se 
sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je oprava místních komunikací v obci v r. 2014, 
a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje pořádání Slavnostního otevření zahrady MŠ ve 
spojení s tradiční drakiádou pořádanou ZŠ a MŠ Rudoltice dne 27.9.2014. 

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


