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USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/19/09/11

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  nové NS + dodatky k NS

 •  návrh Osadního výboru pro BZ 

– přidělení bytu žadatelům

 •  přehled předpisů a plateb 

– 8/2011

 •  přehled právních úkonů 

Mgr. Hrubana k 16. 9.2011

 •  přehled nedoplatků na vyúčtování 

nájemného a úhradách za služby 

spojené s užíváním bytu za období 

7/2008 – 4/2011 k 31. 8.2011 

+ informace o dalším postupu

 •  Centrální evidence exekucí

 •  informace o plánované schůzce 

obce s domovními důvěrníky dne 

27. 9. 2011

 •  návrh nových NS pro nájemníky 

BD čp. 261-265, kteří mají 

uzavřenou NS před 7/2008 

b)  Rozpočtová opatření obce 

Rudoltice

c) Návrh novely zákona o RUD

 •  „Klíčový dopis“ pro premiéra 

Nečase

 •  Teoretický propočet sdílených 

daňových příjmů měst a obcí ČR

d)  Smlouva o umístění zařízení 

– optický datový závěsný kabel 

(OMEGA tech s.r.o.)

e) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Zápis z jednání Školské rady dne 

1. 9. 2011

 •  Výsledky šetření mezi rodiči – 

autobusový spoj v poledních 

hodinách

 •  Oprava a nástřik postýlek v MŠ

f ) Kultura

 •  Kalendář obce Rudoltice 2012 

g)  Dodatek č. 2 k NS č. 109N10/50 

(Pozemkový fond ČR)

h)  Správa nemovitostí 

ve vlastnictví obce

 •  Žádost o prodej, příp. pronájem 

části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (L. Š.)

 •  Žádost o bezplatný pronájem 

části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (L. Š.)

 •  Dotazy na pronájem nebytových 

prostor v objektu KD

 •  Žádost o opravu komunikace (J. K.)

i)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Kontrola MěÚ Lanškroun, 

Vodoprávní úřad – ČOV u OÚ 

a u BD čp. 261-265

 •  Pokračování odvodnění + terénních 

úprav III. etapy bytové výstavby 

(čp. 619-624)

 •  Oprava místních komunikací 

  o  výběrové řízení

  o  sdělení vlastníků pozemků 

sousedících s opravovanou 

komunikací

j)  Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy č. 604/9  

a dodatku  č. 2 k NS č. 265/8, 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 13. 9. 2011 

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: Petra Šustrová, 

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 08/2011, 

zpracovaný správcem bytového 

fondu RK Mouřenín ke dni 

5. 9. 2011.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti 

s bytovým fondem obce ke dni 

16. 9. 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled nedoplatků na vyúčtování 

nájemného a úhrad za služby spojené 

s užíváním bytu za období 7/2008 – 

4/2011 k 31. 8. 2011 a dále bere na 

vědomí informace o dalším postupu 

vůči dlužníkům.

Rada obce Rudoltice souhlasí se 

zavedením lustrace v Centrální 

evidenci exekucí u žadatelů, kteří jsou 

po projednání s Osadním výborem 

Zámeček radě obce navrhováni 

k přidělení bytu. Poskytnutí jednoho 

elektronického údaje z CEE je 

zpoplatněno částkou 60 Kč včetně 

DPH. Lustraci bude provádět 

starostka obce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace k připravované schůzce 

obce s domovními důvěrníky dne 

27. 9. 2011. Rada obce Rudoltice 

schvaluje domovním důvěrníkům 

v bytových domech ve vlastnictví 

obce slevu z nájmu, jejíž výši stanoví 

v dodatku k NS, jako náhradu 

nákladů vzniklých v souvislosti 

s výkonem funkce domovního 

důvěrníka (telefon, internet, 

doprava..). 

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k předložení návrhu 

dodatků k NS v jednotlivých bytových 

domech.

PŘÍLOHA

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ



ČÍSLO 4/2011, PROSINEC2 ČÍSLO 4/2011, PROSINEC 3

USNESENÍ RADY OBCE 

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

vzoru dodatku č. 1 nájemní smlouvy 

nájemníků v bytových domech 

čp. 261-265, kteří mají s obcí uzavřenou 

nájemní smlouvu před 7/2008, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu ve spolupráci se správcem 

bytového fondu vyhotovit návrhy 

dodatků nájemních smluv k jednotlivým 

bytům dle shora uvedené specifikace 

a vyzvat jednotlivé nájemníky k jejich 

podpisu.

Termín realizace:  15. 10. 2011

Zodpovídá: Petra Šustrová, 

Obecní úřad Rudoltice

3. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 6/2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

jsou transfery na ZŠ – Lanškroun, 

ZŠ Rudoltice – DHDM, žádost o dotaci, 

opravy, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 7/2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

jsou příspěvky cvičícím, nákup 

pozemků – související výdaje, svoz 

odpadů, policie, příspěvek DSO, 

a rozhodla rozpočtové opatření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 8/2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je vzhled obcí a veřejná zeleň: Zámeček 

DHDM, doplatek středu obce, údržba 

zeleně, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

4. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí teoretický propočet sdílených 

daňových příjmů a srovnání současného 

systému rozpočtového určení 

daní s návrhem Ministerstva financí 

ČR a souhlasí se zaslaným „Klíčovým 

dopisem“ pro premiéra Nečase, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o umístění zařízení mezi 

Obcí Rudoltice jako pronajímatelem 

a společností OMEGA tech s.r.o. 

se sídlem Lanškroun, Nádražní 

85, jako provozovatelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je souhlas obce 

s umístěním optického datového 

závěsného kabelu provozovatele na 

anténní stožáry veřejného osvětlení 

obce a jeho napojení na bytové 

domy čp. 261-265, 276, a to včetně 

provedení kabelových rozvodů 

v uvedených bytových 

domech.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

zápis ze školské rady, konané dne 

1. 9. 2011, a bere na vědomí otázku 

zrušení dozoru v autobusové dopravě 

– ranní i odpolední, ohledně oplocení 

a opravy chodníků kolem budovy 

MŠ odkládá rozhodnutí do doby 

rozhodnutí o poskytnutí dotací na 

rekonstrukci budov ZŠ a MŠ, a to 

vzhledem k tomu, že probíhající 

stavební úpravy si vyžádají kompletní 

úpravu okolí budov.

Rada obce Rudoltice ukládá 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

prověřit otázku opravy toalet v budově 

MŠ Rudoltice.

Termín realizace:  15. 10. 2011

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

výsledek šetření mezi rodiči ohledně 

poledního autobusového spoje 

navrhovaného p. Frebortovou 

a rozhodla z důvodu malého zájmu 

jeho financování neschválit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit shora uvedené rozhodnutí 

rady žadatelce.

Termín realizace:  26. 9. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o navýšení rozpočtu 

v roce 2011 na opravu a nástřik 

postýlek v mateřské školce o částku 

17 000 Kč a vyzývá ředitelku školy 

k předložení nabídek, které má 

k dispozici, a k její osobní účasti na 

příštím zasedání rady obce. Současně 

vyzývá ředitelku školy k předložení 

návrhu rozpočtu školy na rok 2012 

do 30. 9. 2011.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na vydání nástěnného kalendáře 

obce Rudoltice 2012 a schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení na 

kompletní zpracování a dodání 

nástěnných kalendářů obce Rudoltice 

2012 ve formátu A3 s historickými 

a současnými fotografiemi různých 

koutů obce v počtu 50 ks.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce vyhlášením výběrového řízení 

na shora uvedenou veřejnou zakázku 

malého rozsahu.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

č. 109 N 10/50 mezi Obcí Rudoltice  

jako nájemcem a Pozemkovým 

fondem České republiky se sídlem 

Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako 

pronajímatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je odebrání p.p.č. 849/5 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

z nájemní smlouvy na základě 

přílohy dodatku – prohlášení 

o neplatnosti části nájemní smlouvy 

č. 109 N 10/50, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k  podpisu dodatku 

č. 2 k nájemní smlouvě č. 109 N 

10/50 včetně přiloženého prohlášení 

o neplatnosti části nájemní smlouvy 

č. 109 N 10/50.

9. Rada obce Rudoltice rozhodla 

o vyloučení starostky obce p. Lenky 

Bártlové z projednávání a rozhodování 

ve věci žádostí podaných  p. L. Š., 

bytem XXX.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost p. L. Š., bytem XXX, o prodej, 

příp. pronájem části p.p.č. 18/9 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o zajištění geodetického 

zaměření předmětné části p. p. č. 18/9 

a následně znaleckého posudku 

z oboru ceny a odhady nemovitostí 

ke zjištění ceny obvyklé kupní i ceny 

obvyklého nájemného.

Rada obce Rudoltice ukládá 

místostarostce obce zajistit geodetické 

zaměření a znalecký posudek dle shora 

uvedené specifikace.

Zodpovídá: Erika Kohoutová, 

místostarostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila 

se žádostí p. L. Š., bytem XXX, 

o bezplatný pronájem části p.p.č. 18/9 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 
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h)  Zpětný odběr elektrozařízení v obci

 •  Dohoda o spolupráci a zřízení 

místa zpětného odběru 

použitých světelných zdrojů 

pocházejících z domácností 

(EKOLAMP s.r.o.)

 •  Smlouva o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení 

(ELEKTROWIN a.s.)

 •  Žádost o vyplacení odměny 

na podporu zajištění a zvýšení 

zpětného odběru elektrozařízení 

v roce 2011

i)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o pronájem části p.p.č. 4575 

v k. ú. Rudoltice (L. Š.)

 •  Pronájem nebytových prostor 

v objektu KD (J.H., L.H.)

 •  Pronájem  komunikace na p.p.č. 

4290 (Nový Zámek s.r.o.) – ZP

j)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce 

 •  Smlouva o dílo – prodloužení 

páteřní komunikace k RD – 

Zámeček

 •  Oprava místních komunikací 

  o  výběrové řízení

 •  Oprava hřbitovní zdi, branky 

a přilehlého schodiště

 •  Výsledek šetření ohledně zatékání 

do BD čp. 261-265

 •  ČOV u BD 261-265

k) Různé

2. Rada obce Rudoltice projednala za 

účasti ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice návrh 

rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Rudoltice na rok 2012 a rozhodnutí 

o konečné podobě rozpočtu odkládá 

k dořešení sporných položek na příští 

jednání rady.

3. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy č. 611/13, 

264/13 a 612/12 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 29. 9. 2011, 

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: Petra Šustrová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

sdělení některých vlastníků pozemků 

sousedících s opravovanou 

komunikací a souhlasí s návrhem 

odpovědi obce.

13. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se záměrem zrušení příspěvkové 

organizace STAVBY Rudoltice 

k 31. 12. 2011 a pověřuje starostku 

obce přípravou podkladů k tomuto 

kroku.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí zahájení spolupráce obce 

s advokátní kanceláří ve věci vymáhání 

dlužných místních poplatků za 

odpady.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

připomínku k (ne)úklidu chodby 

u zadního vchodu do KD.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/03/10/11

1. Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice 

na rok 2012

 •  Žádost ředitelky školy 

v pracovněprávní rovině

b) Bytový fond

 •  Nové NS 

 •  Přidělení bytu žadatelům – návrh 

OV Zámeček +lustrace v CEE  

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Dohoda o přistoupení k závazku (J. D.)

 •  Informace ze schůzky obce 

s domovními důvěrníky dne 

27. 9. 2011

c) Kultura

 •  Posezení s CM 

 •  Advent a Vánoce s klasiky

d)  Náklady cyklostezka Lanškroun – 

Rudoltice nad DÚR

e)  Žádost o bezplatný pronájem 

tělocvičny (Cvičení pro rodiče 

s dětmi)

f )  Žádost TJ Zora Praha o příspěvek

g)  Žádosti o poskytnutí informace dle 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (M. Ř.)

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a odkládá rozhodnutí o žádosti do 

doby rozhodnutí předcházející žádosti 

shodné žadatelky o prodej, příp. 

pronájem jiné části totožné 

pozemkové parcely.

11. Rada obce Rudoltice ukládá 

starostce obce zjistit stav nájemního 

vztahu mezi obcí a Janou Havelkovou, 

bytem Ostrov, v souvislosti 

s nebytovými prostory v budově 

KD Rudoltice.

Termín realizace:  30. 9. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o opravu komunikace, podanou p. J. K., 

XXX, a rozhodla žádosti v současné 

době nevyhovět mj. i z důvodu 

pokračování ve výstavbě RD, 

komunikací a ostatních inženýrských 

sítí v lokalitě Zámeček.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

žadateli.

Termín realizace:  26. 9. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

12. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí Protokol z ústního jednání 

spojeného s místním šetřením 

v rámci vodoprávního dozoru ve 

věci vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových u BD čp. 261-265, 

276 a u OÚ Rudoltice, konaného 

dne 6. 9. 2011, a dále bere na vědomí 

informace o dalším postupu 

obce.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

pokračování v odvodnění včetně 

terénních úprav III. etapy bytové 

výstavby Zámeček (čp. 619-624) 

v souladu se zpracovanou projektovou 

dokumentací a schvaluje vyhlášení 

výběrového řízení.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

společnost VISION Rudoltice s.r.o. 

k vypsání výběrového řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

komisi pro otevírání obálek veřejné 

zakázky malého rozsahu „Oprava 

místních komunikací obce Rudoltice“ 

v následujícím složení:

 o  Předseda komise: ing. Jan Tejkl

 o  Členové komise: Daniel Žáček, 

Helena Filípková

2
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a odesláním informací a po jejich 

úhradě požadované informace 

poskytnout.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

Dohodu o spolupráci a zřízení 

místa zpětného odběru použitých 

světelných zdrojů pocházejících 

z domácností mezi Obcí Rudoltice jako 

poskytovatelem místa a EKOLAMP 

s.r.o. jako provozovatelem kolektivního 

systému, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla uzavření této 

dohody ke dni 29. 9. 2011 schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

Smlouvu o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení mezi Obcí Rudoltice 

a ELEKTROWIN a.s., jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

uzavření této smlouvy ke dni 

29. 9. 2011 schválit.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o vyplacení odměny na podporu 

zajištění a zvýšení zpětného odběru 

elektrozařízení v roce 2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla její podání schválit.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o pronájem části p.p.č. 4575 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou 

dne 29. 9. 2011 p. L. Š., bytem XXX, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o zveřejnění záměru 

pronájmu části p.p.č. 4575 v rozsahu, 

graficky znázorněném v příloze tohoto 

usnesení, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí 

pro obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. 

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. 

4575 v rozsahu, graficky znázorněném 

v příloze tohoto usnesení, 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: 7. 10. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k zajištění znaleckého posudku 

z oboru ceny a odhady nemovitostí ke 

zjištění výše obvyklého nájemného.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

oznámení p. L. H., Ostrov XXX ze dne 

21. 9. 2011. 

Termín realizace:  7. 10. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

7. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Tělovýchovné jednoty Zora 

Praha o příspěvek na veřejnou sbírku 

pro zrakově postižené sportovce, 

děti a mládež v ČR, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a schvaluje 

poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč.

  

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce schválený příspěvek uhradit na 

účet TJ Zora Praha.

Termín realizace:  10. 10. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

Obecní úřad Rudoltice

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

žádost o poskytnutí informace 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, podanou dne 

21. 9. 2011 u Obce Rudoltice p. M. Ř., 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a dále bere na vědomí 

postup Obecního úřadu Rudoltice při 

vyřizování této žádosti v souladu 

se zák. č. 106/1999 Sb. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

žádost o poskytnutí informace 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, podanou dne 

3. 10. 2011 u Obce Rudoltice p. M. Ř., 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a dále bere na vědomí 

poskytnutí informací v zákonem 

stanovené lhůtě žadateli v souladu 

s jím podanou žádostí bezprostředně 

po úhradě nákladů souvisejících 

s pořízením kopií a odesláním informací 

žadateli v souladu s Ceníkem služeb 

a úkonů, poskytovaných Obcí 

Rudoltice na základě zák. č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.

Rada obce Rudoltice v působnosti 

valné hromady společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. bere na vědomí 

žádost o poskytnutí informace 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, podanou 

u společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

dne 21. 9. 2011 a 3. 10. 2011 p. M. 

Ř., jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a ukládá starostce obce 

vyzvat v zákonem stanovené lhůtě 

v souladu s Ceníkem služeb a úkonů, 

poskytovaných Obcí Rudoltice na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, 

žadatele p. M. Ř. k úhradě nákladů 

spojených s pořízením kopií 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 23. 9. 2011 

k BJ č. 611/10, ze dne 27. 9. 2011 k BJ 

č. 619/4 a ze dne 29. 9. 2011 k BJ 

č. 613/2, které jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 

úřadu ve spolupráci se správcem 

bytového fondu zajištění nových 

nájemníků s ohledem na zákonem 

stanovenou výpovědní lhůtu.

Zodpovídá: Petra Šustrová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice projednala 

Dohodu o přistoupení k závazku 

mezi Obcí Rudoltice jako věřitelem 

a J. D., bytem XXX jako přistupujícím 

dlužníkem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je přistoupení k závazku p. M. U., 

nar. XXX, bytem XXX, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace ze schůzky obce s domovními 

důvěrníky dne 27. 9. 2011. 

4. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o připravovaném 

posezení s Cimbálovou muzikou 

Valášek z Kozlovic dne 15. 10. 2011.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na konání adventního koncertu 

v neděli dne 11. 12. 2011 v podání 

komorního souboru Musica per 

Quattro dle nabídky, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

jeho konání schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce organizací adventního koncertu.

5. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí přehled nákladů DSO 

Lanškrounska spojených s přípravou 

cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 

nad DÚR, vzniklé do 30. 9. 2011, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Mgr. J. J. o bezplatný pronájem 

tělocvičny na „Cvičení pro rodiče 

s dětmi“, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla platby 

vyúčtované společností VISION 

Rudoltice s.r.o. za pronájem tělocvičny 

pro „Cvičení pro rodiče s dětmi“ 

v období od 10/2011 

do 5/2012 hradit z rozpočtu obce. 

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit shora uvedené rozhodnutí 

žadatelce.

USNESENÍ RADY OBCE 

 •  Josef Zíma v programu „Sejdeme 

se na Vlachovce“ v r. 2012

 •  Vyhodnocení VŘ – Kalendář obce 

Rudoltice na r. 2012

d)  Rozpočtové opatření obce 

Rudoltice č. 9/2011

e)  Vnitřní norma č. 1/2011, 

o inventarizaci

f )  Vyúčtování příspěvku Klubu 

důchodců na r. 2011

g)  Dohoda o započtení pohledávek 

a závazků (Obec – VISION 

Rudoltice s.r.o.)

h)  Správa nemovitostí 

ve vlastnictví obce

 •  Pronájem nebytových prostor 

v objektu KD (J. H., L. H.)

 •  Žádost o pronájem p.p.č. 466/1 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

(V. a J. P., L. B.)

 •  Smlouva o zřízení věcného 

břemene (Obec – ČEZ 

Distribuce, a.s.)

i)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce 

 •  Smlouva o dílo – oprava MK

 •  Smlouva o poskytnutí příspěvku – 

Drobná architektura Lanškrounska 

(Obec – DSO Lanškrounsko)

 •  Oprava místní komunikace na 

p. p. č. 3451/6

 •  Akceptace žádostí o dotace se 

SFŽP – rekonstrukce ZŠ a MŠ 

Rudoltice

j) Různé

2. Rada obce Rudoltice opětovně 

projednala za účasti ředitelky ZŠ 

a MŠ Rudoltice návrh rozpočtu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rudoltice na rok 2012 a rozhodnutí 

o konečné podobě položkového 

rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na 

r. 2012 odkládá na příští zasedání 

rady obce.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost ředitelky příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Rudoltice ze 

dne 11. 10. 2011 o povolení výjimky 

v počtu dětí ve třídě MŠ, a rozhodla 

žádosti vyhovět a povolit výjimku 

z počtu dětí ve třídách MŠ Rudoltice, 

a to na počet 27 dětí v II. oddělení – 

starší děti a 28 dětí v I. oddělení 

– mladší děti, to vše za předpokladu, 

že nedojde ke zhoršení kvality 

vzdělávací činnosti školy a budou 

splněny podmínky bezpečnosti 

a ochrany zdraví.

opravu hřbitovní zdi, vstupní branky 

a přilehlého schodiště, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo mezi 

H-STAVEX s.r.o., Česká Třebová 

a DSO Lanškrounsko na výše 

uvedené práce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výsledek šetření mezi nájemníky 

ohledně zatékání do BD čp. 261-265.

 

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s cenovými nabídkami společnosti 

ADOS SEKERKA – ANTOŠOVSKÝ se 

sídlem Jevíčko, Pod Zahradami 720, 

na úpravy stávajících ČOV u BD 

261-265, které je nevyhnutelné 

provést pro zajištění jejich 

funkčnosti.

12. Rada obce Rudoltice schvaluje 

nákup vysavače na obecní úřad dle 

nabídky, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce zajištěním jeho koupě.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/18/10/11

1. Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice 

na rok 2012

 •  Žádost o povolení výjimky v počtu 

dětí ve třídě MŠ

 •  Žádost o písemný souhlas 

zřizovatele pro přijetí věcného 

daru

b) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky NS 

 •  Odvolání do rozhodnutí 

o zamítnutí přidělení bytu (R. S.)

 •  Výpovědi z nájmu bytu, žádost 

o zrušení výpovědi z nájmu bytu

 •  Přehled předpisů a plateb – 9/2011

 •  Přehled právních úkonů 

Mgr. Hrubana k 18. 10. 2011

 •  Přehled nedoplatků na vyúčtování 

nájemného a úhradách za služby 

spojené s užíváním bytu za období 

7/2008 – 4/2011 k 30. 9. 2011 

c) Kultura

 •  Komedie „SBOROVNA“ v podání 

divadla Pavla Trávníčka

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o nájemním 

vztahu J. H. k nebytovým prostorům 

v KD Rudoltice, čp. 95 s tím, že rada 

obce zastává názor, že pronájem 

restaurace (přísálí) a jídelny a kuchyně 

nelze oddělit tak, aby v budoucnosti 

případný nájemce měl vždy možnost 

poskytovat komplexní služby. 

Rada obce Rudoltice proto vyzývá 

manžele H., aby se jednoznačně 

a písemně vyjádřili k budoucímu 

využívání nebytových prostor KD 

Rudoltice čp. 95.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

znalecký posudek č. 3921-097/11, 

o obvyklém nájemném ostatní 

plochy č. 4290 – ostatní komunikace 

v obci Rudoltice, k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, zpracovaný ing. 

Miloslavem Ženkou se sídlem Moravská 

2103, Česká Třebová, znalcem 

z oboru ekonomika – ceny a odhady 

nemovitostí, jež bude podkladem 

pro jednání o případném pronájmu 

komunikace – části zámecké aleje 

žadateli – NOVÝ ZÁMEK s.r.o.

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi 

společností VISION Rudoltice s.r.o. 

jakoobjednatelem a RYDO spol. s r.o. 

se sídlem Česká Třebová, Topolová 

2079, jako zhotovitelem, jejímž 

předmětem je prodloužení páteřní 

komunikace k RD – Zámeček, 

Rudoltice, a to v souladu s výběrovým 

řízením na zhotovení těchto prací ze 

dne 14. 6. 2010, a rozhodla její 

uzavření schválit..

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

protokol o otevírání obálek 

s nabídkami ve výběrovém řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava místních komunikací obce 

Rudoltice“, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a po projednání 

jako nejvhodnější nabídku schvaluje 

nabídku společnosti RYDO spol. s r.o. 

se sídlem Topolová 2079, Česká 

Třebová, IČ: 25918516.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce předložit k projednání návrh 

smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení.

Termín realizace:  17. 10. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

cenovou nabídku společnosti H-STAVEX 

s.r.o. se sídlem Česká Třebová na 

USNESENÍ RADY OBCE 
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Kalendář obce Rudoltice 2012 

a rozhodla nevybrat žádnou z nabídek.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 9/2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem je 

fin. podpora na hospodaření v lesích, 

ZŠ – příspěvek na karneval, ZŠ – projekt 

k žádosti o dotaci, DPH tělocvična, 

SMS ČR příspěvek, hřbitovní zeď 

a územní plán, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Směrnice o inventarizaci – vnitřní 

normy č. 1/2011, o inventarizaci, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je úprava 

provádění inventarizací veškerého 

majetku a závazků, ostatních 

pasiv (vlastních zdrojů a rezerv), 

podrozvahových účtů a operativní 

evidence, a rozhodla o jejím 

schválení.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyúčtování příspěvku Klubu důchodců 

Rudoltice, který byl na rok 2011 

poskytnut ve výši 7.000 Kč.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o započtení pohledávek 

a závazků mezi obcí Rudoltice a VISION 

Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu dohody.

10. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí sdělení manželů J. a L. H. se 

sídlem XXX ohledně stavu nájemních 

vztahů k nebytovým prostorům 

v budově KD Rudoltice

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o ukončení nájmu nebytových 

prostor (kuchyně, jídelny a přísl.), 

mezi Obcí Rudoltice a J. H. se sídlem 

XXX, a to k 31. 10. 2011, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu dohody o ukončení 

nájmu nebytových prostor. 

11. Rada obce Rudoltice rozhodla 

o vyloučení starostky obce p. Lenky 

Bártlové z projednávání a rozhodování ve 

věci žádosti o pronájem  p.p.č. 466/1 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou 

dne 18. 10. 2011 p. V. a J. P. a starostkou 

obce p. Lenkou Bártlovou.

Zodpovídá: Petra Šustrová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice bere opětovně 

na vědomí žádost o přidělení sociálního 

bytu ze dne 10. 2. 2011, podanou 

sl. Z. J., trvale bytem XXX, k doručení 

XXX  a ukládá obecnímu úřadu 

vyzvat žadatelku k doložení „sociální 

potřebnosti“, která je pro rozhodnutí 

o přidělení sociálního bytu rozhodná.

Termín realizace:  25. 10. 2011

Zodpovídá: Petra Šustrová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. M. P., bytem XXX, ze dne 17. 10. 2011, 

o zrušení výpovědi na byt č. 613/2, 

podanou dne 29. 9. 2011, a rozhodla 

s jejím zrušením vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu sdělit rozhodnutí rady žadatelce.

Termín realizace:  25. 10. 2011

Zodpovídá: Petra Šustrová, 

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 09/2011, zpracovaný správcem 

bytového fondu RK Mouřenín ke dni 10. 

10. 2011.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti 

s bytovým fondem obce ke dni 18. 10. 

2011, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled nedoplatků na vyúčtování 

nájemného a úhrad za služby spojené 

s užíváním bytu za období 7/2008 – 

4/2011 k 30. 9. 2011.

5. Rada obce Rudoltice souhlasí 

s vystoupením divadla Pavla Trávníčka 

dne 13. 1. 2012 na sále KD Rudoltice 

s komedií „SBOROVNA“. Rada obce 

Rudoltice schvaluje divadlu Pavla 

Trávníčka poskytnutí příspěvku ve výši 

500,- Kč.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

programu ke Dni seniorů v r. 2012 

a rozhodla o schválení vystoupení 

Josefa Zímy v programu „Sejdeme se na 

Vlachovce“ dne 6. 10. 2012 na sále KD 

v Rudolticích.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výsledek výběrové řízení na nástěnný 

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost ředitelky příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 

17. 10. 2011 o písemný souhlas 

zřizovatele pro přijetí věcného daru – 

sportovního náčiní – florbalové hole 

a příslušenství, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 

vyhovět a souhlas s přijetím věcného 

daru vyslovit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

ředitelce příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 25. 10. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

4. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy č. 602/5, 

620/5, 611/9 ,611/13, 621/9, 612/12, 

613/10, 264/3 a dodatků č. 1 k NS 

č. 605/2, 613/7, 615/6, 616/12, 

623/8 a dodatků č. 2 k NS č. 610/11, 

617/6 a dodatků č. 3 k NS č. 608/1, 

608/7 ,617/7, 617/9 a dodatků 

č. 4 k NS č. 603/13, 614/11, 614/13, 

616/2, 624/8 a dodatku č. 5 k NS 

č. 619/5 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

„odvolání – žádost o byt“ podané 

p. R. S., bytem XXX dne 11. 10. 2011, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a dále bere na vědomí 

informaci paní V. z 15. 10. 2011, 

která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a konstatuje, že na svém 

rozhodnutí o nepřidělení bytu trvá. 

V případě, že žadatelka vyřeší své 

současné finanční závazky, má 

možnost si podat novou žádost 

o přidělení bytu.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady pisatelce.

Termín realizace:  25. 10. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 

5. 10. 2011 k BJ č. 606/11, ze dne 

12.  10. 2011 k BJ č. 265/5 (soc. byt), 

ze dne 17. 10. 2011 k BJ č. 616/6 a ze 

dne 17. 10. 2011 k BJ č. 624/11, 

které jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 

úřadu ve spolupráci se správcem 

bytového fondu zajištění nových 

nájemníků s ohledem na zákonem 

stanovenou výpovědní lhůtu.
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 •  Smlouva o věcném břemeni 

(ZV KOVO)

 •  Výzva k předkládání žádostí 

o podporu a směrnice pro žadatele 

v programu „Podpora pořízení 

územních plánů v roce 2012“ 

(Pardubický kraj)

 •  Pronájem části p.p.č. 4575 

v k. ú. Rudoltice (L. Š.)

 •  Záměr pronájmu nebytových 

prostor v budově KD Rudoltice

 •  Záměr pronájmu p.p.č. 466/1 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

k)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Oprava místní komunikace 

na p.p.č. 3451/6

 •  Žádost o vyrovnání výmolů 

příjezdové cesty (V. P.)

 •  Plán zimní údržby komunikací

 •  Telefonní ústředna na 

obecním úřadu

l)  Různé

2. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace starostky obce 

o pracovně-právních vztazích na 

obecním úřadu k 31. 10. 2011.

3. Rada obce Rudoltice opětovně 

projednala návrh rozpočtu 

příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Rudoltice na rok 2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jeho schválení 

a zařazení jeho celkové výše 

1.060.000 Kč do návrhu rozpočtu 

obce Rudoltice na rok 2012 s tím, 

že rozhodnutí o mimorozpočtových 

položkách bude řešeno až po 

rozhodnutí o případném 

přidělení dotací na rekonstrukci 

školních budov. 

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh nového platového výměru 

ředitelky příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenky 

Havlenové, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla 

o jeho schválení s účinností ke dni 

1. 11. 2011.

5. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 nájemní 

smlouvy č. 261/6, 265/1, 262/2, 261/15, 

265/11, 261/9, 263/5, 264/13, 265/6, 

263/2, 263/11, 261/3, 261/5, 264/6, 

262/5, 264/15, 265/12.

6. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí vyúčtování akce „Posezení 

s cimbálovou muzikou“, konané dne 

15. 10. 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

problematiku místní komunikace na 

p.p.č. 3451/6, a ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. předložit 

cenový rozpočet úpravy komunikace, 

která by zabezpečila odvedení 

povrchových vod.

Termín realizace:  31. 10. 2011

Zodpovídá: Libor Dostál, VISION 

Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí akceptace žádostí o podporu 

ze SFŽP ČR v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

u projektů rekonstrukce budov 

ZŠ a MŠ Rudoltice.

USNESENÍ RADY 
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1. Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Informace starostky o pracovně-

právních vztazích na obecním úřadu

b) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Rozpočet na rok 2012

 •  Nový platový výměr ředitelky 

ZŠ a MŠ Rudoltice

c) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky NS 

 •  Výpovědi z nájmu bytu

d) Kultura

 •  Vyúčtování akce „Posezení 

s cimbálovou muzikou“ 

e)  Inventarizace majetku obce 

– Plán inventur na rok 2011

f )  Vyúčtování příspěvku Klubu 

důchodců na r. 2011

g)  Upravený návrh autobusových 

JŘ 2011/2012 – linky č. 890 a 911

h)  Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová

i)  Žádost o příspěvek na pronájem 

tělocvičny (PS Vodní sporty)

j)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

12. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o pronájem p.p.č. 466/1 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

podanou dne 17. 10. 2011 p. V. a J. P. 

a Lenkou Bártlovou, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

o zajištění znaleckého posudku 

z oboru ceny a odhady nemovitostí ke 

zjištění výše obvyklého nájemného.

Rada obce Rudoltice ukládá 

místostarostce obce zajistit znalecký 

posudek dle shora uvedené 

specifikace.

Zodpovídá: Erika Kohoutová, 

místostarostka obce

13. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Rudoltice, jako 

stranou povinnou z věcného břemene, 

a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

jako stranou oprávněnou z věcného 

břemene,  jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je věcné břemeno umožňující využití 

pozemkových parcel uvedených 

v bodě II.1 této smlouvy pro účely 

zřizování a provozování zařízení 

distribuční soustavy, a to v souladu 

s GP pro vyznačení věcného 

břemene č. 1020-302/2008 ze dne 

22.8.2011, jež je nedílnou součástí 

této smlouvy, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.

14. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi Obcí 

Rudoltice a RYDO spol. s r.o. se sídlem 

Česká Třebová, Topolová 2079, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je oprava místních 

komunikací, a to na zadním (II.) sídlišti 

a dále k obecnímu úřadu,  a rozhodla 

její uzavření schválit..

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu smlouvy o dílo.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku 

mezi Dobrovolným svazkem obcí 

Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, 

nám. J. M. Marků 12, a Obcí Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši 89.427,- Kč Lanškrounsku na 

realizaci projektu „Drobná architektura 

Lanškrounska“, a rozhodla její 

uzavření schválit.
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ČÍSLO 4/2011, PROSINEC8 ČÍSLO 4/2011, PROSINEC 9

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 

kuchyně, jídelny, přípravny, skladu na 

zeleninu, skladu na potraviny, šatny 

a příslušenství.

Termín realizace: 1. 11. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

13. Rada obce Rudoltice rozhodla 

o zveřejnění záměru pronájmu 

p.p.č. 466/1, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna. 

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 

p.p.č. 466/1, 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: 7. 11. 2011

Zodpovídá: Erika Kohoutová, 

místostarostka obce

14. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí cenový návrh úpravy 

komunikace, ležící na p.p.č. 3451/6 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

která by zabezpečila odvedení 

povrchových vod, předložený 

jednatelem společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. p. Liborem Dostálem.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

provedení shora uvedené úpravy místní 

komunikace v termínu do 31. 5. 2011.

Rada obce Rudoltice projednala 

„Žádost o vyrovnání výmolů příjezdové 

cesty“, podanou dne 25. 10. 2011 

p. V. P., jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 

nevyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady žadatelce.

Termín realizace: 7. 11. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala 

Plán zimní údržby komunikací, 

předložený jednatelem společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. na zimní sezonu 

2011/2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla o jeho 

schválení.

v programu „Podpora pořízení 

územních plánů v roce 2012“, 

vyhlášenou Pardubickým krajem, 

a doporučuje Zastupitelstvu obce 

Rudoltice požádat Pardubický kraj 

v souladu s touto výzvou nejpozději 

do 31. 1. 2012 o poskytnutí podpory 

pořízení Územního plánu 

Rudoltice.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zveřejnění záměru pronájmu části 

p.p.č. 4575 na úřední desce Obecního 

úřadu Rudoltice ve dnech 7. 10. 

– 24. 10. 2011.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

znalecký posudek č. 3933-109/11 

o ceně a obvyklém nájemném trvalého 

travního porostu č. 4575 v obci 

Rudoltice, k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

zpracovaný ing. Miloslavem Ženkou se 

sídlem Moravská 2103, Česká Třebová, 

znalcem z oboru ekonomika – ceny 

a odhady nemovitostí, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

pronájem části p.p.č. 4575 v rozsahu 

6100 m², graficky znázorněném 

v příloze tohoto usnesení, zapsané na 

LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

p. L. Š., bytem XXX, za nájemné ve 

výši 1.000 Kč/rok. Náklady spojené 

s pronájmem předmětné nemovitosti 

hradí kupující.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce předložením návrhu nájemní 

smlouvy.

Termín realizace: 16. 11. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice rozhodla 

o zveřejnění záměru pronájmu 

nebytových prostor v budově 

Kulturního domu v Rudolticích čp. 95, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a to kuchyně, jídelny, 

přípravny, skladu na zeleninu, 

skladu na potraviny, šatny 

a příslušenství.

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 nebytových 

prostor v budově Kulturního domu 

v Rudolticích čp. 95, zapsané na LV 

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Plánu inventur v rámci 

inventarizace majetku obce na 

rok 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla 

o jeho schválení s následující 

inventarizační komisí:

 o  Erika Kohoutová – předseda

 o  Daniel Žáček

 o  Mgr. Lenka Havlenová

 o  Jaroslav Suchý

 o  Michaela Zvárová

8. Rada obce Rudoltice projednala 

vyúčtování příspěvku klubu důchodců 

na r. 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla 

nedočerpanou částku za rok 2011 

ve výši 1.045 Kč ponechat klubu 

důchodců.

9. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí upravený návrh autobusových 

JŘ 2011/2012 na linkách č. 890 a 911, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

10. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o jednání DSO 

Lanškrounsko a obcí zúčastněných 

na projektu Cyklostezka Lanškroun 

– Česká Třebová dne 25. 10. 2011. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o jednání Rady svazku obcí 

Lanškrounsko dne 3. 11. 2011.

11. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost PS Vodní sporty PIONÝR ÚO 

o příspěvek na pronájem tělocvičny, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla platby 

vyúčtované společností VISION 

Rudoltice s.r.o. za pronájem tělocvičny 

pro „Stolní tenis – děti“ v období 

od 11/2011 do 5/2012 hradit 

z rozpočtu obce. 

12. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Rudoltice 

a ZV KOVO s.r.o. se sídlem Rudoltice 

289, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

právo vstupu, chůze a jízdy na 

p.p.č. 4216/7, 4216/10 a 4216/11 

v k .ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a rozhodla uzavření této smlouvy 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s Výzvou k předkládání žádostí 

o podporu a směrnicí pro žadatele 
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Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dohod o ukončení nájmu 

k BJ č. 606/9, 616/4, 616/1 a 614/5 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 8. 11. 2011, 

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 opětovně 

projednala žádost o přidělení 

sociálního bytu ze dne 10. 2. 2011, 

podanou sl. Z. J., trvale bytem XXX, 

k doručení XXX a schvaluje přidělení 

sociálního bytu č. 265/5 sl. Z. J. 

a uzavření nájemní smlouvy na 

dobu 1 roku,  počínaje 1. 12. 2011.

Rada obce pověřuje starostku obce 

k podpisu nájemní smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 10/2011, zpracovaný 

správcem bytového fondu 

RK Mouřenín ke dni 7. 11. 2011.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o zájezdovém 

představení mezi Agenturou Marcus – 

Pavel Trávníček se sídlem Mnichovice, 

Na Závěrce 523, a Obcí Rudoltice, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je uskutečnění 

představení SBOROVNA dne 

13. 1. 2012 na sále KD v Rudolticích, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

5. Rada obce bere na vědomí Zápis 

z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

z něhož vyplývá, že při dílčím 

přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky.

2. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 

3. 11. 2011 o uzavření MŠ dne 

2. 1. 2011 z důvodu sanitárního 

úklidu v prostorách školní jídelny, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla uzavření MŠ 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 

3. 11. 2011 o sponzorský dar na 

maškarní karneval, pořádaný školou 

dne 28. 1. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádosti vyhovět a schválit uzavření 

darovací smlouvy mezi Obcí 

Rudoltice jako dárcem a ZŠ a MŠ 

Rudoltice jako obdarovaným, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 1 000,- Kč 

na maškarní karneval.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce sponzorský dar ZŠ a MŠ 

Rudoltice vyplatit.

Termín realizace: 30. 11. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o vzdělávacím 

projektu „Klíče pro život“ a dále se 

seznámila se vzdělávacím programem 

„Využití prostranství mezi školou 

a školkou v Rudolticích – „Co s ním?“, 

který je v rámci výše uvedeného 

vzdělávacího projektu realizován 

ZŠ a MŠ Rudoltice.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zajistit účast ředitelky ZŠ a MŠ 

Rudoltice po jejím návratu z dovolené 

na jednání rady k projednání výše 

uvedeného vzdělávacího programu, 

realizovaného ZŠ a MŠ.

3. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS č. 606/1, 628/2, 616/1 

a 604/11 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 264/7, 

265/7, 609/8, 610/4, 612/10, 614/12, 

621/5, 623/3, dodatku č. 2 nájemní 

smlouvy č. 610/6 a dodatku č. 4 nájemní 

smlouvy č. 615/9, to vše za předpokladu, 

že před podpisem dodatku NS budou 

ze strany nájemníků vyrovnány veškeré 

závazky vůči obci kromě závazků, 

plynoucích z uzavřených splátkových 

kalendářů, a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/15/11/11

1. Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Žádost o uzavření MŠ 

dne 2. 1. 2012

 •  Žádost o sponzorský dar na 

Maškarní karneval

 •  Vzdělávací projekt „Klíče pro život“

a) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky NS

 •  Dohody o ukončení nájmu

 •  Zasedání OVBZ dne 8. 11. 2011

 •  Přidělení sociálního bytu v čp. 265

 •  Přehled předpisů a plateb – 

10/2011

b) Kultura

 •  Smlouva o zájezdovém představení 

(divadlo Pavla Trávníčka)

c)  Dílčí přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2011 

(Krajský úřad PK)

d)  Správní řízení ve věci uložení pokuty 

za správní delikt podle vodního 

zákona

e)  Dohoda o provedení práce 

– úklidové práce v budově OÚ

f )  Software dle zák. č. 159/2006 Sb. 

o střetu zájmů

g)  Cyklostezka Lanškroun 

– Česká Třebová

h)  Návrh správce obecních lesů na 

nákup části obecních lesů Dětřichov

i)  Rozpočet obce Rudoltice na rok 2012

 •  Žádost o poskytnutí dotace na rok 

2012 (TJ Sokol Rudoltice)

j)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Žádost o pronájem p.p.č. 18/10 

(L. Š.)

 •  Žádost o dotaci úhrad za užívání 

tělocvičny (TJ Sokol Rudoltice)

 •  Prodej části p.p.č. 3093/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna (H. D.)

 •  Smlouva o zřízení věcného 

břemene (ČEZ Distribuce, a.s., 

VČE-montáže, a.s., Geodézie 

Česká Třebová s.r.o.)

k) Různé

USNESENÍ RADY OBCE 
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6. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí stanovisko Obce Rudoltice 

jako účastníka řízení – návrh na 

přerušení řízení o správním deliktu, 

zpracovaný starostkou obce dne 

3. 11.  2011, ve správním řízení 

vedeném s Obcí Rudoltice ve věci 

uložení pokuty za správní delikt 

podle ust. § 125a odst. 3 vodního 

zákona, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dohody o provedení práce 

mezi Obcí Rudoltice a p. S. T., bytem 

XXX, jejímž předmětem jsou úklidové 

práce v budově OÚ na období 

od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

dohody.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

nabídku dodávky a správy software 

dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu 

zájmů, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a pověřuje 

starostku obce zajištěním návrhu 

smlouvy o dílo.

9. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí usnesení SFDI č. 861 ze dne 

8. 11. 2011, jímž došlo ke schválení 

příspěvku DSO Lanškrounsko na 

výstavbu „Cyklostezky Lanškroun – 

Česká Třebová, I. etapa“, resp. úseku 

Lanškroun – Rudoltice, a to v maximální 

možné výši, tj. 65 % uznatelných 

nákladů, což činí 5 987 000 Kč.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

dosavadní průběh jednání v rámci 

DSO Lanškrounsko ohledně této 

investiční akce.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem správce lesů na rozšíření 

obecního majetku obce nákupem 

části obecních lesů Dětřichov, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

11. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí žádost TJ Sokol Rudoltice 

ze dne 3. 11. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, o poskytnutí 

provozní dotace pro částečné krytí 

provozních nákladů, rozvoj 

sportovních aktivit mládeže a opravy 

budovy kabin v roce 2012 ve výši 

80 000 Kč.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s prvním návrhem Rozpočtu obce 

Rudoltice na rok 2012.

12. Rada obce Rudoltice opětovně 

projednala žádost o pronájem 

p.p.č. 18/10 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (vzniklé na základě 

GP pro rozdělení pozemku z p.p.č. 

18/9), podanou p. L. Š., bytem XXX, 

a na základě sdělení žadatelky ze dne 

1. 11. 2011 rozhodla o zveřejnění 

záměru pronájmu p.p.č. 18/10, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. 

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 

p.p.č. 466/1, 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: 21. 11. 2011

Zodpovídá: Erika Kohoutová, 

místostarostka obce

13. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost TJ Sokol Rudoltice ze dne 

3. 11. 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, o 50% dotační krytí 

úhrad za používání tělocvičny pro 

tréninky mládežnických družstev, 

a rozhodla 50 % plateb vyúčtovaných 

společností VISION Rudoltice s.r.o. 

za pronájem tělocvičny pro tréninky 

mládežnických družstev TJ Sokol 

Rudoltice v období od 15. 11. 2011 

do 5/2012 hradit z rozpočtu obce. 

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady předsedovi 

TJ Sokol Rudoltice.

Termín realizace:  21. 11. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

sdělení p. H. D., bytem XXX, k prodeji 

části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež  je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-2006881/VB/2 

Rudoltice, 2K2, 3xRd-knn, Vd 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.

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. 

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/20/10/11

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Jiřího Justa a Romana 

Beneše a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje následující program zasedání 

zastupitelstva:

a)  Zahájení

b)  Určení ověřovatelů zápisu 

a zapisovatele

c)  Schválení programu

d)  Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice 

č. 3/2011 o místním poplatku ze psů 

e)  Obecně závazná vyhláška obce 

Rudoltice č. 4/2011 o místním 

poplatku za užívání veřejného 

prostranství

f )  Obecně závazná vyhláška obce 

Rudoltice č. 5/2011 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

g)  Bytový fond obce

h)  Osadní výbor Zámeček – doplnění členů

i)  Prodej p.p.č. 3150/5 (vzniklé 

z p.p.č. 3150/1) v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

j)  Prodej p.p.č. 3451/13 (vzniklé 

z p.p.č. 3451/2) v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 

k)  Prodej p.p.č. 3093/18 (vzniklé 

z p.p.č. 3093/2) v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 

l)  Finanční podpora Pardubického kraje 

na hospodaření v lesích v r. 2011

m)  Územní plán Rudoltice – nové žádosti

n)  Kontrola MěÚ Lanškroun – vodoprávní 

dozor ČOV u BD v obci + OÚ

o)  Odstoupení od kupních smluv 

k p.p.č. 4293/19 a 4293/20 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna – opětovné 

projednání na žádost vlastníka

p)  Stížnosti

q)  Různé

r)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 3/2011 
o místním poplatku ze psů, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodlo Obecně závaznou 
vyhlášku obce Rudoltice č. 3/2011 

schválit.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 4/2011 
o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodlo 

Obecně závaznou vyhlášku obce 

Rudoltice č. 4/2011 schválit.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 5/2011 
o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodlo Obecně 
závaznou vyhlášku obce Rudoltice 

č. 5/2011 schválit.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o úvěrech obce 

v souvislosti s bytovým fondem, 

nákladech na opravu a údržbu ČOV 

za období 1 – 9/2011, nákladech na 

opravy a údržbu bytů, nákladech na 

řízení s dlužníky, služby a náklady na 

prázdné byty za období 1 – 9/2011, 

výši dlužného nájemného za období 

1 – 9/2011.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o technickém 

stavu bytových domů ve vlastnictví 

obce, závadách, které komplikují 

obsazování bytů.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o situaci 

s obsazováním bytového fondu, 

o problematice s dlužníky.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

volí členy osadního výboru 

p. Jiřího Vondráčka a p. Jitku 

Sýkorovou.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace ohledně 

způsobů stanovení ceny obvyklé 
v případě prodeje nemovitostí ve 

vlastnictví obce, a to včetně možností 

a s tím spojených povinností obce 

v případě jejího snížení.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zveřejnění záměru 

prodeje části p.p.č., zapsané na LV 

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje prodej p.p.č. 3150/5 

o výměře 31 m2, vzniklé na základě 

GP pro rozdělení pozemku z p.p.č. 

3150/1, zapsané na LV č. 10001 

pro obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí, a to J. J., trvale

bytem XXX za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 1 700 Kč, 

stanovenou znaleckým posudkem 

č. 3932-108/11, vypracovaného 

Ing. Miloslavem Ženkou, soudním 

znalcem z oboru ekonomika 

a stavebnictví, se sídlem Česká 

Třebová, Moravská 2103.

Náklady spojené s prodejem, 

tj. geodetickým zaměřením 

a zpracováním znaleckého posudku 

na stanovení ceny obvyklé hradí 

kupující.

Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostku obce k sepsání a podpisu 

kupní smlouvy.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

odkládá rozhodnutí o prodeji části 

p.p.č. 3451/13 o výměře 753 m2do 
doby zaměření vodovodu v této 

lokalitě.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

doporučuje radě obce v případě, 

že nedojde ze strany žadatelky 

p. H. D., bytem XXX, k uzavření 

kupní smlouvy na p.p.č. 3093/18 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

v souladu s usnesením zastupitelstva 

obce ze dne 18 . 8. 2011, evidovaného 

pod č. OZ/18/08/11, bodem č. 10

nejpozději do 15. 11. 2011, vyzvat 

žadatelku k uzavření nájemní 

smlouvy na předmětný pozemek.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí oznámení Krajského 

úřadu Pardubického kraje ve věci 

poskytnutí finanční podpory na 

hospodaření v lesích ze dne 

26. 9. 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a schvaluje přijetí 

účelové neinvestiční podpory na 

hospodaření v lesích z rozpočtu 

Pardubického kraje na rok 2011 

ve výši 38 535,- Kč.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádosti o zapracování 

navrhovaných změn do nového 

ÚP Rudoltice, podané MgA. 

P. K., jednatelem společnosti Nový 

Zámek s.r.o. dne 12. 8. 2011, 

p. Zdeňkem Papíkem ml. jako 

správcem obecních lesů 

a p. T. T. ze dne 19. 10. 2011.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje zapracování změn do 

nového ÚP Rudoltice, navržených 
p. Zdeňkem Papíkem ml. jako 

správcem obecních lesů, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje zapracování změny do 

nového ÚP Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení pod 

čj. 589/2011/OÚRU, navržených 

MgA. P. K., jednatelem společnosti 

Nový Zámek s.r.o., dne 12. 8. 2011 

pouze pro funkci občanské 

vybavenosti.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

neschvaluje zapracování změny do 

nového ÚP Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení pod 

čj. 588/2011/OÚRU, navržených 

MgA. P. K., jednatelem společnosti 

Nový Zámek s.r.o., dne 12. 8. 2011.
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Obecní úřad v Rudolticích

Rudoltice čp. 95

561 25

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

zapracování změn do nového ÚP 

Rudoltice, navržených p. T. T., jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení ze 

dne 19. 10. 2011.

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Protokol z ústního 

jednání spojeného s místním šetřením 

v rámci vodoprávního dozoru ve věci 

vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových u BD čp. 261-265, 

276 a budovy sídla OÚ Rudoltice 

ze dne 6. 9. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí Oznámení Městského 

úřadu v Lanškrouně, Odboru životního 

prostředí o zahájení správního řízení 

spojené s usnesením o lhůtě pro 

vyjádření se k podkladům rozhodnutí, 

č. j. MULA 36578/2011 ze dne 

19. 10. 2011, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí vyjádření p. Zdeňka 

Nekováře, soukromého vodohospodáře, 

který pro obec Rudoltice vykonává 

vodohospodářské činnosti, k  ČOV 

a rekonstrukci ČOV 261-265 ze dne 

10. 10. 2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí nabídky společnosti 

ADOS SEKERKA – ANTOŠOVSKÝ, se 

sídlem Jevíčko, Pod Zahradami 720, 

týkající se ČOV u BD čp. 261-265, 

které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

opětovně projednalo Odstoupení 

od kupních smluv ze dne 1. 9. 2009 
k p.p.č. 4293/19 a 4293/20, podané 

u obce Rudoltice dne 21. 4. 2011.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace o vývoji 

uzavření kupních smluv s panem 

S. K., bytem XXX, ze dne 1. 9. 2009 

a zatížení pozemků ochranným 

pásmem aleje, telefonním kabelem 

metalickým a telefonním kabelem 

optickým na p.p.č. 4293/19 

a 4293/20 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

konstatuje, že trvá na svém usnesení 

ze dne 18. 8. 2011, evidovaným pod 

bodem č. 15 usnesení zastupitelstva 

obce č. OZ/18/08/11.

16. Zastupitelstvo obce bere na 

vědomí podané stížnosti a jejich 

způsob řešení.

17. Zastupitelstvo obce bere na 

vědomí informace o poskytnutých 

bezúročných půjčkách obce 
Rudoltice společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. za období let 2001-2008 

v celkové výši 32 066 714 Kč v souladu 

s přehledem zpracovaným účetní 

obce p. Jaroslavou Jašniakovou dne 

15. 1. 2010 a kopiemi smluv o úvěru 

a dohod o půjčkách, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

výši nákladů spojených s opravou 

vyhořelého bytového domu čp. 605, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Lenka Bártlová, starostka obce, v. r.  Erika 

Kohoutová, místostarostka obce, v. r.
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