
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/07/02/12 
 

 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Vývoz kalu z ČOV 
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2011 
c) Návrh na ocenění občana obce za poskytnutí první pomoci 
d) Bytový fond 

o Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 7.2.2012 
o Žádosti o slevu z nájmu 
o Výpověď z nájmu bytu 

e) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Nabídka majetku 

f) Žádost o poskytnutí příspěvku na vybavení mužstva staré gardy (Team Old Bulls 
Rudoltice) 

g) Dodatek ke smlouvě o závodním stravování (Ludvík Havelka) 
h) Hlídková činnost MěP v obci pro rok 2012 
i) Kultura 

o Žádost o prominutí poplatku za zapůjčení sálu (TJ SOKOL Rudoltice) 
o Žádost o sponzorský dar a příspěvek na pořádání plesu (SDH Rudoltice) 
o Žádost o příspěvek na pronájem sálu (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
o Divadelní představení ŠVESTKA (divadelní společnost BOUDA 

z Těchonína) 
o Rudoltická pouť 2011 

j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s.) 
o Informace o úmyslu podnikatelského a investičního záměru v katastru obce 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Závady na bytovém fondu obce 
o Žádost na rozšíření parkoviště u BD čp. 618 

l) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace jednatele společnosti VISION 
Rudoltice o vývozu kalu z ČOV na p.p.č. 4396, 4398, 4397.  

 
Rada obce Rudoltice po projednání zjištěného pochybení na straně společnosti 
VISION Rudoltice rozhodla, že případná škoda, která v této souvislosti obci vznikne, 
půjde k tíži zodpovědné osoby, tedy statutárního zástupce společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o.  p. Libora Dostála. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice v případě likvidace kalu 
z ČOV postupovat v souladu se zákonem. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, z něhož vyplývá, že 
při přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

 
4) Rada obce Rudoltice se seznámila s dopisem pana J.J. ze dne 26.1.2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a schválila ocenění p. J.F., nar. XXX bytem XXX 



poskytnutím věcného daru v hodnotě XXX Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje předáním věcného daru p. J.F. starostku a 
místostarostku obce. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 

učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 7.2.2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu k bytu č. 8 v domě čp. 620, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, seznámila se s fotodokumentací a rozhodla 
žádosti nevyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady žadatelce. 

 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu k bytu č. 1 v domě čp. 616, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, seznámila se s fotodokumentací a rozhodla 
žádosti nevyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady žadatelce. 

 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 30.1.2012 k BJ č. 
613/2, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu ve 
spolupráci se správcem bytového fondu zajištění nového nájemníka s ohledem na 
zákonem stanovenou výpovědní lhůtu. 

 Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala nabídku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice 
ze dne 25.1.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
nabídka 25 kusů starých kovových dětských židliček z MŠ, a rozhodla nabídky 
nevyužít. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady ředitelce 
 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice. 
 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost TJ SOKOL Rudoltice - Teamu Old Bulls 
Rudoltice ze dne 25.1.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je poskytnutí příspěvku na vybavení mužstva staré gardy, a rozhodla 
žádosti nevyhovět.  

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady Vilému Jílkovi. 
 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 
závodního stravování ze dne 13.12.2011 mezi Obcí Rudoltice a p. Ludvíkem Havelkou 
se sídlem Ostrov, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
navýšení ceny jídla, stanoveného v čl. 2 Smlouvy o poskytování závodního stravování, 
a rozhodla uzavření dodatku č. 1 schválit. 



 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

9) Rada obce Rudoltice po projednání zprávy MěP Lanškroun ze dne 23.1.2012 o 
spolupráci s obcí za rok 2011 a po seznámení s přehledem hlídkové činnosti za období 
10-12/2011 souhlasí pro následující období se změnou frekvence hlídkové činnosti 
MěP na území obce s tím, že pověřuje starostku obce dojednáním podrobností 
s velitelem městské policie. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala žádost TJ SOKOL Rudoltice ze dne 25.1.2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, o prominutí poplatku za zapůjčení sálu u 
příležitosti konání Sportovního plesu dne 14.1.2012, a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit uvedený příspěvek předsedovi TJ 
SOKOL Rudoltice. 

 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost SDH Rudoltice ze dne 2.2.2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, o sponzorský dar a příspěvek na pořádání 
Hasičského plesu dne 4.2.2012, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve 
výši 700 Kč. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí poskytnutí sponzorského daru ze strany obce 
v podobě 4 ks barevných polštářů. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit uvedený příspěvek starostovi SDH 
Rudoltice. 

 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 25.1.2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, o příspěvek na pronájem sálu u příležitosti konání 
Maškarního karnevalu dne 28.1.2012, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 
příspěvek ve výši 700 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit uvedený příspěvek příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 Termín realizace: 15.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice souhlasí s konáním divadelního představení ŠVESTKA v podání 
divadelní společnosti z Těchonína „Bouda“ v pátek dne 13.4.2012 na sále Kulturního 
domu v Rudolticích. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí příspěvku divadelní společnosti Bouda ve 
výši 500 Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací divadelního představení. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek vyplatit zástupci divadelní 
společnosti. 

 Termín realizace: 13.4.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou p. Františka Lagrona se sídlem 
v Přelouči o zajištění zábavných atrakcí na Rudoltickou pouť 2012 ve dnech 16. – 



17.6.2012 a pověřuje starostku obce předložením návrhu smlouvy o zajištění 
zábavných atrakcí v souladu s přednesenou nabídkou. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou programu „Bonbóňoviny“ od 
organizace Letní Sněhulák na Rudoltickou pouť 2012 a pověřuje starostku obce 
předložením návrhu smlouvy v souladu s přednesenou nabídkou. 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IE-12-

2002507/VB/12.1, Rudoltice, vývody z TS 261, I. etapa, rek. NN“ mezi MNV Rudoltice 
jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na p.p.č. 508 
zapsané na LV č. 1 pro obec Rudoltice a  k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí návštěvu zástupců Society Boom o.s., jejímž 
účelem bylo představení úmyslu podnikatelského a investičního záměru v katastru 
obce tak, jak je uvedeno v zápisu ze dne 3.2.2012. 

 
12) Rada obce Rudoltice se seznámila se závadami na bytovém fondu obce za období od 

1.1.2012. 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost BD čp. 618 ze dne 1.2.2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je rozšíření parkoviště u tohoto BD 
v souladu s grafickým znázorněním, jež je přílohou této žádosti, a ukládá společnosti 
VISION Rudoltice zpracovat kalkulaci nákladů na požadovanou úpravu parkoviště. 

 Termín realizace: 20.2.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, VISION Rudoltice s.r.o. 
 
 
 
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.  
 
 


