
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/25/01/12 
 

 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Bytový fond 
o Nové NS, dodatky k NS 
o Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 624/11 

b) Kronikář obce 
o Odstoupení z funkce kronikáře 
o Dohoda o provedení práce 

c) Žádost Mgr. M.M. o poskytnutí odměny 
d) Pracovně právní vztahy – VISION Rudoltice s.r.o. 
e) Pojištění majetku obce – komise pro otevírání obálek 
f) Kultura 

o Žádost o provoz výčepu na Rudoltickém masopustu 2012 
o Žádost o příspěvek na pronájem jeviště (R.S. – Bachadej) 
o Rudoltický masopust - info 

g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Jednání s Městským úřadem v Lanškrouně, Rybářství Litomyšl s.r.o. – ČOV 

u OÚ 
o Záměr pronájmu části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s.) 
o Žádost p. L.o uložení stavební suti  

h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Výběrové řízení na zakázku „Rekonstrukce čistíren odpadních vod BD čp. 

261-265 v Rudolticích“ + komise pro otevírání obálek 
o Revize elektro v nájemních bytech 
o Místní komunikace N. – Ř. – Š. 
o Návrh smlouvy na poskytování dat o odběratelích pitné vody 
o Žádost o výmalbu společných prostor čp. 265 
o Žádost o zhotovení vchodového venkovního světla – čp. 265 

i) Různé 
o Zpráva o spolupráci MěP Lanškroun s obcí v roce 2011 
o Žádost o zaslání vyjádření (ÚOHS) 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy dodatek č. 1 k NS 601/6, 

608/4, 613/10, 614/1, 620/2, 620/5, 620/12, 621/11, 622/5, 622/9, dodatek č. 2 k NS 
605/9, 617/10, dodatek č. 3 k NS 616/12, dodatek č. 4 k NS 617/7, 617/9, dodatek č. 5 
k NS 614/11, 614/13, 616/2, 624/8, dodatek č. 6 k NS 619/5, nová NS 611/10, 610/1 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 11 v domě čp. 624, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla zpětvzetí výpovědi schválit.  

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Brejši z funkce kronikáře 

obce. 
 

 Rada obce Rudoltice volí s účinností od 1.2.2012 do funkce kronikáře obce p. Annu 
Kopeckou. 

 



 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Rudoltice 
jako zaměstnavatelem a A.K., bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou práce v souvislosti 
s vedením kroniky obce, sběr podkladů a přepis zápisů do kroniky v období od 
1.2.2012 do 31.12.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala žádost Mgr. M.M. o poskytnutí odměny za práci 
kronikářky obce za období 2009-2010 a schválila odměnu ve výši 5 000 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit výše uvedenou odměnu Mgr. M.M. 
z rozpočtu obce. 

 Termín realizace: 3.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost Mgr.M.M. o poskytnutí odměny za práci na 
přípravě fotografií pro nástěnný kalendář a schválila odměnu ve výši 2 500 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit výše uvedenou odměnu Mgr.M.M. 
z rozpočtu obce. 

 Termín realizace: 3.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku pracovní smlouvy jednatele 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora Dostála a rozhodla o jeho schválení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 
 

6) Rada obce Rudoltice schvaluje pro potřeby výběrového řízení na pojištění majetku 
obce komisi pro otevírání obálek s nabídkami v následujícím složení: 

 předseda: Erika Kohoutová 
 členové: Mgr. Lenka Havlenová, Jiří Just 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost o provoz výčepu na Rudoltickém masopustu 
2012 (večerním maškarním reji na sále KD), podanou dne 23.1.2012 společností EKO 
systém – US spol. s r.o., zastoupenou p. Jiřím Dvořákem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a po seznámení se stanoviskem TJ SOKOL Rudoltice rozhodla 
žádosti vyhovět. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost o příspěvek v souvislosti s nácvikem divadelní 
hry na Rudoltickou pouť 2012, podanou dne 19.1.2012 p. R.S., zástupcem souboru 
Bachadej, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout příspěvek ve výši 2.000 Kč. 

 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit schválený příspěvek žadateli. 
 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o postupu příprav na 
Rudoltický masopust 2012. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí obsah jednání obce s Městským úřadem 

v Lanškrouně, odborem ŽP a Rybářství Litomyšl s.r.o. v rámci správního řízení o 
odstranění stavby ČOV u Obecního úřadu v Rudolticích a dále bere na vědomí další 



postup v legalizaci ČOV. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost o pronájem části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna (části zámecké aleje), podanou společností NOVÝ ZÁMEK s.r.o. se sídlem 
Rudoltice čp. 159, a rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 4290, 
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu znázorněném v příloze 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 
pronájmu části p.p.č. 4290, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu znázorněném 
v příloze tohoto usnesení. 

 Termín realizace: 26.01.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2002507/VB/12, Rudoltice, vývody z TS 261, I. etapa, rek. NN, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření mezi Obcí Rudoltice jako stranou povinnou 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, jako 
stranou oprávněnou z věcného břemene, schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost p J.L. o možnost uložení stavební suti na 
pozemcích ve vlastnictví obce a rozhodla žádosti nevyhovět. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh zadávacích podmínek výběrového řízení na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce čistíren odpadních vod 
bytových domů čp. 261-265 v Rudolticích“, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodla o jejich schválení. 

  
 Rada obce Rudoltice schvaluje pro potřeby výběrového řízení na zakázku 
„Rekonstrukce čistíren odpadních vod BD čp. 261-265 v Rudolticích“ komisi pro 
otevírání obálek s nabídkami v následujícím složení: 

 předseda: Ing. Jan Tejkl 
 členové: Miloslav Šrámek,  Roman Beneš, Jiří Just, Libor Dostál 
 

 Rada obce Rudoltice rozhodla, že veškeré byty ve vlastnictví obce musí mít platnou 
revizi elektroinstalace. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice zajištění revizí. 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
  

 Rada obce Rudoltice projednala opravu části místní komunikace na p.p.č. 4293/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje její dokončení v rozsahu dle přiloženého 
zákresu. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice realizaci této opravy. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o poskytování údajů provozovatelem 
vodovodu č. 25/01/2012/Fi mezi Obcí Rudoltice jako vlastníkem a společností VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s. jako provozovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto 



usnesení, a jejímž předmětem je poskytování údajů provozovatelem vodovodu - 
přehledu o odebraném množství pitné vody z veřejného vodovodu odběrateli, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost o výmalbu společných prostor čp. 265 ze dne 
16.1.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice realizaci výmalby zajistit. 
 Termín realizace:  
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost o zhotovení vchodového venkovního světla na 
bytovém domě čp. 265 ze dne 16.1.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla žádosti vyhovět. 
 Rada obce Rudoltice ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice vypracovat 
předběžnou kalkulaci nákladů a ve spolupráci se starostkou obce informovat o 
postupu realizace žadatele a domovního důvěrníka domu. 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o., Lenka Bártlová, 
starostka obce 

 
10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu Městské policie Lanškroun o její činnosti 

na území obce i o spolupráci s Obcí Rudoltice v r. 2011, a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy uzavřené dne 30.4.2011. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace jednatele společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. o závažných případech – závadách bytového fondu (čp. 604, 613, 616). 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyjádření obce Rudoltice k žádosti ÚOHS ve věci 
postupu při uzavření smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 5.6.2008 s Mgr. 
Janou Zwyrtek Hamplovou, AK Mohelnice. 

 
 
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.  
 


