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USNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE 
Č. RO/20/06/11

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Bytový fond

b)  Žádost o bezplatný pronájem 

pozemku (Zámeček dětem o.s.) 

c)  Žádost o dlouhodobý pronájem části 

p.p.č. 4290 (NOVÝ ZÁMEK s.r.o.)

d)  Žádost o podporu 

cyklistického závodu Regionem 

Orlicka Lanškroun 2011

e)  Optimalizace veřejné dopravy 

Pardubického kraje

f )  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

g)  Služba SMSinfo a nabídky realizace 

www stránek

h)  Informace o soudním řízení 

– podpojištění BD čp. 605

i)  Žádosti o poskytnutí informace dle 

zák. č. 106/1999 Sb.

j)  Vyplacení fin. částky zákonným 

zástupcům dětí, které absolvovaly celý 

školní rok 2010/2011 v ZŠ Rudoltice

k)  Kultura

l)  Správa  nemovitostí ve vlastnictví 

obce

m)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 30.5.2011 

k bytové jednotce č. 603/1, 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: Petra Šustrová, Obecní 

úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č. 604/10 a 603/1, 

dodatku č. 1 k NS č. 617/1, 618/13 

a 619/11 a dodatku č. 2 k NS č. 613/2, 

613/5, 613/6, 613/8 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

3) Rada obce Rudoltice projednala 

žádost občanského sdružení Zámeček 

dětem, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, o bezplatný pronájem 

části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za účelem realizování cílů 

sdružení, a vyzývá předsedkyni sdružení 

p. Šárku Melšovou k předložení smlouvy 

o smlouvě budoucí na projektovou 

dokumentaci I. etapy dětského hřiště, 

která bude obsahovat předběžnou cenu 

projektu, k důvěryhodnému prokázání 

dostatečných finančních prostředků 

na úhradu projektové dokumentace, 

k předložení výčtu dotačních titulů, ze 

kterých bude sdružení žádat o dotaci, 

a dále výčtu členů sdružení pro kontrolu 

jejich bezdlužnosti vůči obci.

4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace MgA. Kokeše o jeho záměru 

provést opravu komunikace – aleje 

ve směru od provozovny Kořínek 

k zámecké věži a dále o záměru směny 

pozemků v okolí zámecké věže.

5) Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Sportovního klubu policie DUHA 

Lanškroun o podporu cyklistického 

závodu „Regionem Orlicka Lanškroun 

2011“ a rozhodla schválit uzavření 

smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí 

Rudoltice jako zadavatelem reklamy 

a Sportovním klubem policie DUHA 

Lanškroun, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a  jejímž předmětem 

je jednorázová propagace zadavatele 

reklamy při sportovním podniku 

cyklistickém závodě mládeže pod 

názvem „Regionem Orlicka Lanškroun 

2011“ ve dnech 12. – 14.8.2011.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 27.6.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace ohledně optimalizace veřejné 

dopravy Pardubického kraje.

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí

informace o stavu žádosti  o poskytnutí 

dotace z programu SFDI ČR – 

Podpora výstavby cyklostezek 

na dofinancování cyklostezky Lanškroun 

– Rudoltice v roce 2011.

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

nabídky realizace www stránek a služby 

SMSinfo.

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o průběhu a skončení 

soudního řízení, v rámci kterého se 

obec Rudoltice domáhala po bývalém 

starostovi RNDr. Kolomém zaplacení 

částky 481.692 Kč, o kterou bylo 

z titulu podpojištění pojišťovnou 

Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group kráceno 

pojistné plnění za vyhořelý bytový 

dům čp. 605.

Rada obce Rudoltice s ohledem 

na výsledek soudního řízení pověřuje 

starostku obce a právní zástupkyni 

obce k jednání s pojišťovnou 

Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group ohledně 

kráceného pojistného plnění v případě 

pojistné události dne 11.12.2008 – 

požáru bytového domu čp. 605 

v lokalitě Zámeček.

Termín realizace: 31.7.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

10) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí žádosti o poskytnutí 

informace, podané u obce Rudoltice 

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

přístupu k informacím dne 7. a 17.6.2011 

p. M.Š.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o žalobě ke správnímu soudu, 

podanou dne 15.4.2011 žalobcem 

p. M.Š. proti žalovaným obci Rudoltice 

a společnosti VISION Rudoltice s.r.o., 

kterou však vzal žalobce dne 

10.6.2011 zpět.
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11) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí seznam žáků, kteří 

absolvovali celý školní rok 2010/2011 

v ZŠ Rudoltice, zpracovaný ředitelkou ZŠ 

a MŠ Rudoltice.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyplacení finanční částky ve výši 

5.000 Kč  zákonnému zástupci 

žáka, uvedeného v seznamu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

za předpokladu, že ke dni výplaty 

této částky nebudou zákonní zástupci 

žáka včetně žáka samotného vůči obci 

v postavení dlužníka. Nárok na výplatu 

částky 5.000 Kč Kč zaniká bez náhrady 

i v případě, kdy bude případný dluh 

uvedených osob vůči obci uhrazen 

po rozhodném dni výplaty této částky, 

tj. po 30.6.2011.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce provést kontrolu stanovené 

podmínky a v případě jejího splnění 

vyplatit finanční částku 5.000 Kč 

zákonnému zástupci žáka, uvedeného 

ve shora uvedeném seznamu.

Termín realizace: 30.6.2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

12) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh programu Rudoltické 

pouti 2012 a schvaluje uzavření 

Smlouvy o zajištění uměleckého 

vystoupení mezi agenturou Ján Žiak 

– Agentura September a pořadatelem 

Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zajištění veřejného vystoupení kapely 

THE BACKWARDS – Beatles revival 

na Rudoltické pouti 2012.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 27.6.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice schvaluje týmu 

BACHADEJ poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 250 Kč na divadelní 

představení LIJAVEC – ANEB HRA 

S OPRAVDOVÝM DEŠTĚM, konané 

v pátek dne 10.6.2011 na sále Kulturního 

domu v Rudolticích.  

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit uvedený finanční příspěvek 

p. R.S., bytem XXX.

Termín realizace: 30.6.2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala 

Darovací smlouvu, uzavřenou mezi 

společností CAMURRA, spol. s r.o. se 

sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 

jako dárcem a obcí Rudoltice jako 

obdarovaným, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí 100 ks hygienicky balených 

polštářků v celkové hodnotě 10 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice 

projednala Darovací smlouvu, 

uzavřenou mezi Ing. P.V., Dr., CSc., 

bytem Rudoltice 169 jako dárcem 

a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 6.000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

13) Rada obce Rudoltice projednala   

návrh Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. IE-12-2002508/VB/2, název projektu: 

„Rudoltice, rekonstrukce nn, z TS 606-

knn, Vdnn“, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla její 

uzavření mezi Obcí Rudoltice jako 

stranou budoucí povinnou z věcného 

břemene a ČEZ Distribuce, as. se 

sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zast. 

společností BETA CZ Česká Třebová, 

s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Pod 

Březinou 637, jako stranou budoucí 

oprávněnou z věcného břemene, 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla její 

uzavření mezi Obcí Rudoltice jako 

stranou budoucí povinnou z věcných 

břemen a společností OMEGA tech s.r.o. 

se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, jako 

stranou budoucí oprávněnou z věcných 

břemen, schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

Termín realizace: 27.6.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí pana J.J., bytem XXX, 

o odprodej části p.p.č. 3150/1, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a vyzývá žadatele 

k předložení písemného souhlasného 

stanoviska vlastníka st.p.č. 11, p. M.J., 

bytem XXX, s tím, že jej upozorňuje 

na nepřiměřené náklady vzhledem 

k předpokládané ceně pozemku.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce písemně vyzvat žadatele v souladu 

s usnesením rady obce.

Termín realizace: 27.6.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice se 

seznámila s vyjádřením Stavebního 

úřadu v Lanškrouně ze dne 3.6.2011 

k žádosti obce Rudoltice ze dne 1.6.2011 

k umístění rodinného domu ve vztahu 

k optickému a metalickému kabelu 

O2 na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

společnosti ZV KOVO s.r.o. o zrušení 

předkupního práva k p.p.č. 4216/8 

a 4216/9, které nabyla od obce Rudoltice 

na základě kupních smluv č. 07012008/

OR a 16072008/OR, a rozhodla žádosti 

vyhovět a zrušení předkupního 

práva obce schválit z důvodu 

naplnění podmínek uvedených v čl. VI 

shora uvedených kupních smluv.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nájemníků bytového domu čp. 262, 

týkajícího se místa určeného pro 

grilování, manipulaci s otevřeným 

ohněm a zakládání otevřených ohnišť 

na veřejném prostranství v okolí 

bytového domu čp. 262, a v souladu 

s čl. 4 Obecně závazné vyhlášky obce 

Rudoltice č. 1/2011 stanovuje místem, 

určeným pro manipulaci s otevřeným 

ohněm, zakládání otevřených ohnišť 

a grilování a dále místem, kde bude 

tolerováno požívání alkoholických 

nápojů, na veřejném prostranství v okolí 

bytového domu čp. 262, 

prostor graficky znázorněný v příloze, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

nájemníkům bytového domu čp. 262.

Termín realizace: 27.6.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

14) Rada obce Rudoltice 

projednala žádost společnosti ZV 

KOVO s.r.o. o souhlas s opravou účelové 

komunikace vedoucí k výrobní hale této 

společnosti, a to v úseku od výrobní 

haly po začátek odstavné plochy, s tím, 

že oprava bude plně hrazena žadatelem, 

a rozhodla žádosti vyhovět a vyslovit 

souhlas s opravou účelové komunikace 

za předpokladu, že její rekonstrukce 

bude zkonzultována s projekční 

USNESENÍ RADY OBCE 

2) Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí výpověď z nájmu bytu ze 

dne 20.6.2011 k BJ č. 621/11, ze dne 

27.6.2011 k BJ č. 264/3, ze dne 29.6.2011 

k BJ č. 611/13, ze dne 1.7.2011 k BJ 

č. 611/4 a 621/9, 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 schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č. 616/11, dodatku 

č. 1 k NS č. 602/11, 603/2, 610/2, 612/3, 

612/6, 613/3,  615/1, 617/10, 623/7, 

dodatku č. 2 k NS č. 617/4, 617/5, 617/7, 

617/9, 617/11, 617/12, dodatku č. 3 k NS 

č. 614/1, 614/11, 614/13, 616/2, 624/8, 

dodatku č. 4 k NS č. 619/5 a dodatku 

č. 5 k NS č. 607/12.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro bytové 

záležitosti ze dne 7.7.2011 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 právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti 

s bytovým fondem obce ke dni 7.7.2011, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 06/2011, zpracovaný 

správcem bytového fondu RK Mouřenín 

ke dni 1.7.2011.

3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Rozhodnutí ředitele SFDI č. 11/2011, 

č.j. 359/SFDI/2220/3895/2011 ze dne 

30.6.2011.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Pravidla pro poskytování příspěvků 

na výstavbu a údržbu cyklistických 

stezek pro rok 2011 – 2. kolo.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE 
Č. RO/11/07/11

1) Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Nové nájemní smlouvy 

+ dodatky k NS

 •  Návrh Osadního výboru pro BZ 

– přidělení bytu žadatelům

 •  Přehled předpisů a plateb 

– 6/2011

 •  Přehled právních úkonů 

Mgr. Hrubana k 7.7.2011

b)  Informace z jednání DSO 

Lanškrounsko – cyklostezka

c)  Výběrové řízení architekt 

na zpracování ÚP Rudoltice 

– komise pro otevírání obálek 

d)  Žádost o vyplacení zaměstnaneckého 

spoření (RNDr. O. K.)

e) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Žádost o navýšení rozpočtu 

– oprava a nástřik postýlek

 •  Odměna ředitelky ZŠ a MŠ 

Rudoltice

f )  Služba SMSinfo a nabídky realizace 

www stránek

g)  Žádosti o poskytnutí informace dle 

zák. č. 106/1999 Sb.

h)  Rozšíření služeb obce o možnost 

pořízení elektronických kopií 

(skenování)

i) Kultura

 •  Vyúčtování Rudoltické pouti 2011

 •  Návrh na uspořádání posezení 

s cimbálovou muzikou (pro občany 

staršího věku)

 •  Branně bezpečnostní akce pro děti 

na Zámečku

j)  Správa  nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Žádost o povolení k parkování 

(D.S.)

 •  Žádost o vystavění sušáku 

na prádlo (čp. 618, 611)

 •  Souhlas s odprodejem části 

p.p.č. 3150/1 (M.J.)

k)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Smlouva o zhotovení terénních 

úprav (GUVEX, s.r.o.)

 •  Smlouva o dílo (Podlahářství-

truhlářství Zvoníček Tomáš)

 •  Cenová nabídka na provedení 

projektové dokumentace „Osazení 

plynových tepelných čerpadel pro 

vytápění ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice“

 •  Jednání se společností ASEKOL 

s.r.o. – elektroodpad

kanceláří VIAPROJEKT s.r.o. tak, aby 

nedošlo k případné kolizi s trasou 

cyklostezky Lanškroun – Rudoltice.

Rada obce Rudoltice opětovně 

projednala žádost o zajištění 

přístupové cesty k domu čp. 186, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a po zjištění, že přístup k domu je 

plně zajištěn komunikací, vedoucí 

po p.p.č. 3087/2 a 215 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ve vlastnictví obce, 

považuje žádost za nedůvodnou.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

žadatelce.

Termín realizace: 27.6.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice schvaluje 

s účinností od 1.7.2011 nový Ceník 

služeb obce Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. J.Ř., bytem XXX, o odstranění ptačích 

hnízd z bytového domu čp. 264, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla  ptačí hnízda odstranit 

po ukončení doby hnízdění.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. L.V. v zastoupení bytového domu čp. 

606, o vymalování společných prostor 

bytového domu čp. 606, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a konstatuje, 

že společné  prostory neshledává 

běžně opotřebovanými a v případě, že 

na žádosti trvají, schvaluje výmalbu 

společných prostor domu s tím, že bude 

nájemníkům rozúčtováno 50% nákladů.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

provedení terénních úprav u bytových 

domů čp. 625-628 včetně odvodnění.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přípravu kolaudace veřejného osvětlení 

v lokalitě Zámeček.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zvýšené náklady v souvislosti s opravou 

hromosvodů na objektech ZŠ a MŠ 

Rudoltice.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s výsledky výběrového řízení 

na částečnou rekonstrukci podlah 

ZŠ a MŠ Rudoltice a po jejich 

projednání jako nejvhodnější nabídku 

schvaluje nabídku firmy Tomáš 

Zvoníček, Podlahářství-truhlářství, 

Rudoltice čp. 241.

2
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v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti vyhovět a parkování 

nákladního vozidla RZ 4E30487 

a návěsu 3E32327 na p.p.č. 3184/4 

v části graficky znázorněné v žádosti 

povolit..

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

žadateli.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

bytových domů čp. 618 a 611 

o vybudování pevného venkovního 

sušáku na prádlo a rozhodla pro 

budování sušáků na prádlo 

u bytových domů v lokalitě Zámeček 

stanovit následující pravidla:

Obec Rudoltice povoluje pouze 

sušáky odstranitelné, a to buď 

kruhové – skládací nebo ve tvaru 

„T“. Sušák ve tvaru „T“ bude do země 

ukotven tak, že v betonové patce bude 

umístěna trubka většího průměru, 

do níž bude vlastní sušák zasunut. 

O stanovišti sušáku rozhodne vždy 

obec. Podmínkou pro umístění sušáku 

tvaru „T“ je, že si každý konkrétní 

bytový dům, který se pro toto řešení 

rozhodne, zajistí v okolí sušáku údržbu 

zeleně vlastními silami. V případě, 

že tomu tak nebude, bude sušák 

odstraněn. 

Finální tvar, barva a umístění musí 

být vždy předem konzultováno 

a schváleno obcí. 

Rada obce Rudoltice se opakovaně 

seznámila se žádostí pana J.J., bytem 

XXX, o odprodej části p.p.č. 3150/1, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a dále s písemným souhlasným 

stanoviskem vlastníka přilehlé st.p.č. 11, 

p. M.J., bytem XXX, a doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice zveřejnit 

záměr prodeje části p.p.č. 3150/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, graficky 

znázorněné v žádosti.

12) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh smlouvy o zhotovení 

terénních úprav mezi obcí Rudoltice 

a společností GUVEX, s.r.o. se sídlem 

Dukelská 1011, Lanškroun, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a jejímž předmětem je uložení 

zeminy a provedení terénních 

úprav na pozemkových parcelách 

ve vlastnictví obce Rudoltice, 

uvedených v čl. I této smlouvy 

na náklady společnosti GUVEX s.r.o., 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

auditu stávajících www stránek obce 

a rozhodla schválit nabídku společnosti 

SecurityNet.cz, s.r.o. se sídlem Žamberk, 

U Velorexu 1301, IČ: 27501418, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce zajištěním realizace nových www 

stránek obce Rudoltice dle nabídky 

společnosti SecurityNet.cz s.r.o.

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

žádost o poskytnutí informace, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

podanou u obce Rudoltice dle zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím dne 27.6.2011 p. J.Ř., 

bytem XXX.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

poskytnutí požadovaných informací 

v zákonem stanovené lhůtě.

9) Rada obce Rudoltice schvaluje 

rozšíření Ceníku služeb obce Rudoltice 

i Ceníku služeb a úkonů poskytovaných 

obcí Rudoltice na základě zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím o možnost pořízení 

elektronických kopií (skenování) formátu 

A4 v ceně 2 Kč/ks bez DPH.

Rada obce Rudoltice ukládá 

starostce obce provedení aktualizací 

shora uvedených ceníků služeb obce.

Termín realizace: 15.7.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

10) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí vyúčtování Rudoltické pouti 

2011, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na uspořádání posezení s cimbálovou 

muzikou Valášek z Kozlovic pro 

posluchače každého věku a schvaluje 

jeho uspořádání dne 15.10.2011.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce organizací tohoto posezení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na konání branně bezpečnostní akce pro 

děti v lokalitě Zámeček, a schvaluje její 

uspořádání dne 20.7.2011.

Rada obce Rudoltice pověřuje člena 

rady obce Daniela Žáčka organizací této 

akce ve spolupráci s Osadním výborem 

Zámeček.

11) Rada obce Rudoltice 

projednala žádost p. D.S., bytem XXX, 

o povolení k parkování nákladního 

vozidla a návěsu na p.p.č. 3184/4 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o jednání 

DSO Lanškrounsko dne 29.6.2011, 

zejména informace o poskytnutí 

příspěvku Lanškrounska z projektu 

Drobná architektura Lanškrounska 2011 

a o schválení podání žádosti 

o poskytnutí dotace z programu SFDI 

ČR – Podpora výstavby cyklostezek 

na dofinancování cyklostezky Lanškroun 

– Rudoltice v roce 2011 – 2. kolo.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

v souvislosti se schváleným 

příspěvkem z projektu Drobná 

architektura Lanškrounska 2011 

společnost VISION Rudoltice s.r.o. 

vyhlášením výběrového řízení na výběr 

firmy, která provede rekonstrukci 

hřbitovní zdi a přilehlého schodiště dle 

zpracovaného projektu a rozpočtu.

4) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí vyhlášení výběrového řízení 

na zpracování ÚP Rudoltice v souladu 

s usnesením Zastupitelstva obce 

Rudoltice a pro tyto účely schvaluje 

komisi pro otevírání obálek 

v následujícím složení:

Předseda komise: Ing. Jan Tejkl

Členové komise: Michal Řeháček, 

Daniel Žáček, Jiří Just.

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

žádost o vyplacení zaměstnaneckého 

spoření, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, podanou dne 28.6.2011 

RNDr. O.K., a pověřuje starostku obce 

k zajištění právního stanoviska právní 

zástupkyně obce.

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

žádost ZŠ a MŠ Rudoltice o navýšení 

rozpočtu v roce 2011 v souvislosti 

s opravou a nástřikem postýlek 

v MŠ, s tím, že bude zjištěna aktuální 

cena oprav a následně bude o žádosti 

rozhodnuto.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

dokument „Podklady pro poskytování 

odměn ředitelům“, zpracovaný Mgr. 

Lenkou Havlenovou, ředitelkou ZŠ a MŠ 

Rudoltice ke dni 30.6.2011, a odkládá 

projednání bodu do doby předložení 

informací ředitelkou ZŠ a MŠ o objemu 

finančních prostředků, které má ZŠ a MŠ 

Rudoltice pro tyto účely k dispozici, 

a objemu již přidělených odměn 

zaměstnancům ZŠ a MŠ Rudoltice 

v r. 2011. 

7) Rada obce Rudoltice 

projednala nabídky realizace www 

stránek obce Rudoltice včetně 

USNESENÍ RADY OBCE 

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

3) Rada obce Rudoltice 

projednala vyhodnocení nabídek 

uchazečů ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Vypracování Územního plánu 

Rudoltice“, zpracované hodnotící komisí 

dne 14.7.2011, a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku ing. arch. 

Petra Kuldy – TIPOS, se sídlem Ústí nad 

Orlicí, Husova 888, IČ: 188 37 930, 

ve výši 375.984,- Kč.

4) Rada obce Rudoltice po seznámení 

s informací účetní ZŠ a MŠ Rudoltice 

a dále s podklady pro poskytování 

odměn ředitelům, zpracovaných 

Mgr. Lenkou Havlenovou, ředitelkou 

ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 30.6.2011, 

schvaluje mimořádnou odměnu pro 

ředitelku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenku 

Havlenovou ve výši XXX  Kč, která bude 

vyplacena z finančních prostředků ZŠ 

a MŠ Rudoltice.

Rada obce Rudoltice se seznámila

s návrhem smlouvy o bezúplatném 

převodu movitého majetku mezi 

obcí Rudoltice jako převodcem 

a příspěvkovou organizací Základní 

školou a mateřskou školou Rudoltice 

jako nabyvatelem, jehož předmětem 

je bezúplatný převod movitých věcí, 

uvedených v příloze č. 1 smlouvy, 

do výlučného vlastnictví nabyvatele, 

a doporučuje Zastupitelstvu obce 

Rudoltice uzavření smlouvy 

schválit.

5) Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi společností 

SecurityNet.cz s.r.o. se sídlem Žamberk, 

U Velorexu 1301, jako dodavatelem, 

a obcí Rudoltice jako objednatelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je vytvoření 

webové aplikace obce Rudoltice při 

ceně za dílo ve výši 35 800 Kč bez DPH, 

a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE 
Č. RO/25/07/11

1) Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dohoda o ukončení nájmu

 •  Nové nájemní smlouvy 

 •  Návrh Osadního výboru pro BZ 

– přidělení bytu žadatelům

b)  Výsledky výběrového řízení 

na zpracování ÚP Rudoltice 

c) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Odměna ředitelky ZŠ a MŠ 

Rudoltice

 •  Smlouva o bezúplatném převodu 

movitého majetku – ZŠ a MŠ

d)  Smlouva o dílo na vytvoření webové 

aplikace obce Rudoltice 

(SecurityNet.cz)

e)  Dohoda o úhradě neinv. nákladů 

na základní školní docházku (Město 

Lanškroun)

f )  OZV obce Rudoltice č. 2/2011 

g)  Kultura

 •  Loučení s létem = Branně 

bezpečnostní odpoledne pro děti 

na Zámečku

h)  Správa  nemovitostí 

ve vlastnictví obce

 •  Nabídka zpětného odkupu 

p.p.č. 4293/21 (J.D.)

i)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Pojistná událost – přímý úder 

blesku

 •  Žádost o souhlas s provedením 

stavebních úprav v bytě 265/8 (J. R.)

 •  Smlouvy o dílo – terénní úpravy 

a drenáže u 4bytovek + terénní 

úpravy hřiště

2) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh dohody o ukončení 

nájmu k bytu č. 261/14 mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem a p. R.K., 

Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č. 621/11, 622/9 

a 614/1 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 21.7.2011 

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi Podlahařství – 

truhlářství Zvoníček Tomáš se sídlem 

Rudoltice 241, jako zhotovitelem, 

a obcí Rudoltice jako objednatelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

provedení podlahářských prací 

v budovách ZŠ a MŠ Rudoltice 

v rozsahu uvedeném v cenovém 

rozpočtu, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku Martina Hlaváčka se 

sídlem Bezděkov 1344, Česká 

Třebová na zpracování projektové 

dokumentace pro podání žádosti 

v programu SFŽP – „Osazení plynových 

tepelných čerpadel pro vytápění 

ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla s touto cenovou nabídkou 

vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce vyzvat Martina Hlaváčka se 

sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová 

k vypracování návrhu dodatku 

smlouvy o dílo.

Termín realizace: 15.7.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala cenové 

nabídky na provedení terénních 

úprav pro hřiště v lokalitě Zámeček, 

drenáží a terénních úprav u bytových 

domů o 4 bytových jednotkách 

v lokalitě Zámeček, předložené 

jednatelem společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o., a jako nejvhodnější 

cenové nabídky schvaluje nabídky 

firmy RYDO, spol. s r.o. se sídlem Česká 

Třebová, Topolová 2079.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na umístění E-domku a 2x E-boxu 

společnosti ASEKOL a schválila záměr 

jejich umístění v obci s tím, že 

na příštím zasedání budou předloženy 

ke schválení: smlouva o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení, 

smlouva o výpůjčce přístřešku 

na zpětný odběr elektrozařízení 

a smlouva o výpůjčce sběrné nádoby 

E-boxu.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

místostarostku obce přípravou návrhů 

shora uvedených smluv.

USNESENÍ RADY OBCE 
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2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 29.7.2011 

k BJ č. 263/12, ze dne 1.8.2011 

k BJ č. 602/5 a ze dne 8.8.2011 k BJ 

č. 624/10, 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 návrh 

dodatku ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu nemovitosti, 

bytu či nebytových prostor mezi 

Obcí Rudoltice jako zájemcem 

a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ 

MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, 

Lanškroun jako zprostředkovatelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je rozšíření 

seznamu nemovitostí o byt č. 263/12, 

rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Termín realizace: 14.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice schvaluje 

podání podnětu na zahájení řízení 

o způsobilost k právním úkonům 

p. F.K., nar. XXX, trvale bytem XXX, a to 

k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

3) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh smlouvy o dílo mezi 

obcí Rudoltice jako objednatelem 

a Ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS, se 

sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zhotovení Územního plánu Rudoltice, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

4) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh Dohody o započtení 

pohledávek a závazků mezi společností 

VISION Rudoltice s.r.o. a Obcí Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je započtení 

vzájemných pohledávek a závazků 

ve výši 36 000 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

5) Rada obce Rudoltice se 

seznámila s kalkulací neinvestičních 

Termín realizace: 5.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

smlouvy o dílo, uzavřené mezi 

společností VISION Rudoltice s.r.o. jako 

objednatelem a společností RYDO s.r.o. 

se sídlem Česká Třebová, Topolová 2079, 

jako zhotovitelem, jejichž 

předmětem jsou terénní úpravy 

u 4bytových domů včetně provedení 

drenáže a terénní úpravy hřiště, vše 

v lokalitě Zámeček.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE 
Č. RO/08/08/11

1) Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Dodatek ke smlouvě 

o zprostředkování pronájmu bytu 

(RK MOZAIKA s.r.o.)

 •  Podnět na zahájení řízení o způsobi-

lost k právním úkonům – F.K.

b)  Smlouva o dílo na zpracování ÚP 

Rudoltice (ing. arch. Petr Kulda 

– TIPOS)

c)  Dohoda o započtení pohledávek 

a závazků (VISION Rudoltice s.r.o.)

d)  Dohoda o úhradě neinv. nákladů 

na základní školní docházku (Město 

Lanškroun)

e)  IREDO – 1. návrh autobusových 

jízdních řádů 2011/2012

f )  Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 5/2011

g)  Kultura

 •  Mikulášský zájezd – muzikál na ledě 

Popelka

h)  Správa  nemovitostí 

ve vlastnictví obce

 •  Smlouva o výpůjčce p.p.č. 3446/1 

(P.H.)

 •  Oplocení p.p.č. 4215, sousedící 

s p.p.č. 4214 ve vlastnictví obce 

(T.T.)

i)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Pojistná událost – poškození sloupu 

veřejného osvětlení 

 •  Cenová nabídka a Smlouva o dílo 

– zpracování projektové 

dokumentace stavby „Terénní 

úpravy a svedení povrchových 

a podzemních vod z části 

p.p.č. 4245/1 do dešťové 

kanalizace“(V.N.)

j) Různé

6) Rada obce Rudoltice se 

seznámila s návrhem dohody o úhradě 

neinvestičních nákladů na základní 

školní docházku žáků a ukládá starostce 

obce získat od Města Lanškroun další 

podrobnosti ke kalkulaci neinvestičních 

nákladů připadajících na úhradu 

nákladů spojených s plněním povinné 

školní docházky žáků za období 

od 1.1. do 30.6.2011.

7) Rada obce Rudoltice se 

seznámila s návrhem Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 2/2011 

o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu 

a o stanovení systému nakládání se 

stavebním odpadem, včetně přílohy 

č. 1 této vyhlášky, a doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice OZV obce 

Rudoltice č. 2/2011 schválit.

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o branně bezpečnostní 

akci pro děti v lokalitě Zámeček dne 

20.7.2011 a schvaluje její opakování při 

„Loučení s létem“ dne 27.8.2011.

Rada obce Rudoltice 

pověřuje člena rady obce 

Daniela Žáčka organizací této akce 

ve spolupráci s Osadním výborem 

Zámeček.

9) Rada obce Rudoltice se 

seznámila s nabídkou zpětného 

odkupu p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, podanou dne 13.7.2011 

p. J.D., bytem XXX, v souladu s Kupní 

smlouvou a smlouvou o věcném 

předkupním právu ze dne 1.7.2010, 

a doporučuje Zastupitelstvu obce 

Rudoltice předkupního práva nevyužít.

10) Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o pojistné události 

– přímém úderu blesku do antény 

rozhlasového vysílání na budově 

KD Rudoltice dne 22.6.2011, 

která byla Českou pojišťovnou 

zaregistrována pod č. 3864749 

s předběžně vyčíslenou škodou 

ve výši 160 000 Kč.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. J.R., bytem Rudoltice XXX ze dne 

26.5.2011 o povolení stavební úpravy 

bytu 265/8, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 

vyhovět s tím, že ke stavební úpravě 

dojde po dohodě s ostatními nájemníky, 

zejména z hlediska hluku.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit stanovisko rady obce 

žadatelům.

USNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/22/08/11

1) Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  nové NS + dodatky k NS

 •  přehled předpisů a plateb – 

7/2011

 •  přehled právních úkonů Mgr. 

Hrubana ke 14.8.2011

b)  Návrh autobusových JŘ – víkendové 

spoje, spoje ve svátek

c)  Žádost o úpravu autobusových 

jízdních řádů 2011/2012 (D.F.)

d)  Smlouvy se společností ASEKOL – 

zpětný odběr elektrozařízení

e)  Žádost o možnost zřízení rozvodů 

veřejné telekomunikační sítě 

(OMEGAtech s.r.o.)

f )  Nabídka školení kurzů Počítačové 

gramotnosti

g)  Kultura

 •  Vyúčtování Příměstského 

tábora Rudoltice

 •  Žádost o prodloužení provozní 

doby při pořádání hudebních 

produkcí (V.S.)

 •  Žádost o prominutí místního 

poplatku ze vstupného (V.S.)

h)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Likvidace pojistné události 

– poškození sloupu VO dne 

16.4.2011

 •  Likvidace pojistné události – přímý 

úder blesku dne 22.6.2011

i.  Návrh na zakoupení 2 

multifunkčních zařízení na OÚ 

Rudoltice

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 01/2011 – „Provedení projektové 

dokumentace stavby Zateplení ZŠ, 

MŠ a ŠJ Rudoltice“

 •  Žádost o úpravu parkoviště před 

BD čp. 615

 •  Žádost o koupi nových nerezových 

hrnců do vývařovny OÚ Rudoltice

i) Různé

2) Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy č. 262/10 

a dodatků č. 1 k NS č. 602/1, 604/8, 

604/13, 605/10, 605/12, 610/6, 612/3, 

616/12, 617/13, 621/13, 624/11, 

dodatků č. 2 k NS 607/7, 611/1, 611/3, 

611/5, 611/7, 611/8, 611/9, 611/10, 

611/11, 618/1, 618/5, 618/6, 618/7, 

618/9, 618/11, 618/12 a dodatku 

č. 3 k NS č. 615/9 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí 

Rudoltice jako půjčitelem a P.H., nar. 

XXX, bytem XXX, jako vypůjčitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

půjčka p.p.č. 3446/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna k bezplatnému užívání 

vypůjčiteli na dobu neurčitou, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu shora uvedené smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. T.T., bytem XXX ze dne 2.8.2011 

o vyjádření ke stavbě plotu 

na p.p.č. 4215 a 543/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a schválila vydání 

souhlasného stanoviska k výstavbě 

plotu pod podmínkou dodržení 

rozsahu, znázorněného v příloze 

žádosti.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce sdělit stanovisko rady obce 

žadateli.

10) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o pojistné 

události – poškození sloupu veřejného 

osvětlení při dopravní nehodě v obci 

dne 16.4.2011 na silnici III/31513 v obci 

Rudoltice.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Rozhodnutí Odboru dopravy 

a silničního hospodářství Městského 

úřadu v Lanškrouně čj. MULA 

27016/2011 ze dne 27.7.2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

nahlášení shora uvedené pojistné 

události České podnikatelské 

pojišťovně a.s. dne 27.7.2011, 

která byla zaevidována pod 

č. 0110559015.

Rada obce Rudoltice 

projednala cenovou nabídku a návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 

objednatelem a Václavem Netušilem se 

sídlem Moravská 2102, Česká Třebová, 

jako zhotovitelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zpracování projektové 

dokumentace stavby „Terénní úpravy 

a svedení povrchových a podzemních 

vod na části p.p.č. 4245/1 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna“, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy o dílo.

nákladů připadajících na úhradu 

nákladů spojených s plněním povinné 

školní docházky žáků v základních 

školách v Lanškrouně za období let 

2009 – 2011.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o úhradě neinvestičních 

nákladů na základní školní docházku 

žáků mezi Městem Lanškroun jakožto 

příjemcem a  obcí Rudoltice jakožto 

plátcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je závazek obce Rudoltice uhradit 

Městu Lanškroun částku 212.004,- Kč 

(4.077,- Kč/žák) za 52 žáků s trvalým 

pobytem v obci Rudoltice, kteří plnili 

povinnou školní docházku v období 

od 1.9. do 31.12.2010 v základních 

školách v Lanškrouně, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

1. návrh autobusových jízdních řádů 

2011/2012, zejména linek č. 911 a 890, 

bezprostředně se dotýkajících obce 

Rudoltice.

7) Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené 

ZO Rozpočtové opatření Obce 

Rudoltice č. 5/2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je rekonstrukce OÚ, 

přesun peněz z odpočtu DPH a nákup 

pozemků od Státního statku Jeneč, 

a rozhodla rozpočtové opatření schválit.

8) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh na uspořádání 

mikulášského zájezdu pro děti 

na muzikál na ledě Popelka a schvaluje 

jeho uspořádání v sobotu dne 

26.11. 2011 na představení muzikálu 

v hale RONDO v Brně.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

příspěvek na vstupné pro děti ve věku 

od 6ti do 15ti let, které mají trvalé 

bydliště v obci Rudoltice, a to ve výši 

190,- Kč/osobu. Obec Rudoltice 

hradí náklady spojené s autobusovou 

dopravou a případným pedagogickým 

dozorem.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce organizací zájezdu.

9) Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí  zveřejnění záměru výpůjčky 

p.p.č. 3446/1  na úřední desce Obecního 

úřadu Rudoltice ve dnech 11.7. – 

27.7.2011.

USNESENÍ RADY OBCE 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit tuto skutečnost žadateli.

Termín realizace: 23.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí pana V.S. o prominutí místního 

poplatku ze vstupného, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a konstatuje, 

že dne 1.1.2011 vešel v účinnost 

zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

kterým současně došlo ke zrušení 

zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, na nějž je odkazováno 

v OZV obce Rudoltice č. 1/2009, a který 

již nepřipouští prominutí místního 

poplatku na žádost poplatníka, a proto 

s ohledem na shora uvedené nelze 

žádosti vyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit tuto skutečnost žadateli.

Termín realizace: 29.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Sdělení výše pojistného plnění 

České podnikatelské pojišťovny, a.s. 

Vienna Insurance Group, ohledně 

pojistné události ze dne 16.4.2011 – 

poškození sloupu VO, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Výpočet pojistného plnění České 

pojišťovny, a.s. ohledně pojistné 

události ze dne 22.6.2011 – přímý úder 

blesku, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala otázku 

zakoupení 2 multifunkčních 

zařízení na Obecní úřad Rudoltice, 

kdy v jednom případě došlo 

k nenávratnému poškození při 

pojistné události (přímý úder blesku)- 

formát A4 barevná multifunkce, 

a v druhém případě se jedná o náhradu 

za stávající zastaralý kopírovací stroj, 

jehož oprava je dle servisní firmy již 

nerentabilní – formát A3 černobílá 

multifunkce, a schválila vyhlášení 

výběrového řízení na jejich zakoupení 

a servis.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce vyhlášením výběrového 

řízení.

Termín realizace: 29.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

umožnění odevzdávání použitých 

vyřazených elektrozařízení ke zpětnému 

odběru na stanovených místech, a to 

na dobu určitou 5 let, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby 

E-boxu mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem 

Praha 4, Československého exilu 

2 062/8, na straně jedné jako půjčitelem 

a Obcí Rudoltice na straně druhé jako 

výpůjčitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zapůjčení 1 ks sběrné nádoby – 

E-boxu za účelem umožnění odevzdání 

použitých drobných vyřazených 

elektrozařízení a použitých přenosných 

baterií a akumulátorů ke zpětnému 

odběru, a to na dobu neurčitou, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu shora uvedených 

smluv.

Termín realizace: 29.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

6) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí žádost OMEGA tech s.r.o. 

o možnost zřízení rozvodů veřejné 

telekomunikační sítě v obci, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

nabídku školení počítačové gramotnosti 

pro občany obce včetně seniorů.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce projednat s ředitelkou školy 

možnost organizace kurzu práce na PC 

pro seniory a začátečníky.

Termín realizace: 15.10.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

8) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí vyúčtování Příměstského 

tábora Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, konaného 

ve dnech 8. – 12.8.2011

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost p. V.S., provozovatele kavárny 

v Novém Zámku u Lanškrouna, 

o prodloužení provozní doby při 

pořádání hudebních akcí, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti vyhovět pro akci, 

konanou dne 26.8.2011 s názvem 

OLDIES DISCO – HITY 70. a 80.let, 

a schválit konání akce do 01:00 hod. 

následujícího dne.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 07/2011, zpracovaný 

správcem bytového fondu RK Mouřenín 

ke dni 22.8.2011.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti 

s bytovým fondem obce ke dni 

14.8.2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

návrh autobusových jízdních řádů 

2011/2012 – víkendové spoje, 

svátky, zejména linek č. 911 a 890, 

bezprostředně se dotýkajících obce 

Rudoltice.

4) Rada obce Rudoltice 

projednala návrhy na úpravu 

autobusového jízdního řádu linky č. 911 

s platností od 11.12.2011, vznesené 

paní D.F., a po projednání se společností 

OREDO s.r.o.rozhodla

 •  neschválit požadovanou změnu 

na spoji č. 16 (přesun z 16:16 

na 16:05 hod.)

 •  vyčkat na průzkum mezi rodiči 

ohledně případného dalšího spoje 

v poledních hodinách, provedený 

na školní schůzce s rodiči dne 

6.9.2011

5) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení 

mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, 

Československého exilu 2 062/8, 

na straně jedné jako provozovatelem 

a Obcí Rudoltice na straně druhé, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení 

ze skupin elektrozařízení dle čl. I 

odst. 2 této smlouvy, tj. odebírat 

od spotřebitelů použitá elektrozařízení 

pocházející z domácností, za účelem 

zpracování, využití a odstranění 

elektrozařízení v souladu se zákonem, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o výpůjčce přístřešku 

na zpětný odběr elektrozařízení 

mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, 

Československého exilu 2 062/8, 

na straně jedné jako půjčitelem 

a Obcí Rudoltice na straně druhé jako 

výpůjčitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zapůjčení jednoho kusu unifikovaného 

uzamykatelného přístřešku za účelem 

USNESENÍ RADY OBCE 

3) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí společné projednání návrhů 

autobusových jízdních řádů 2011/2012 

dne 31.8.2011 v Moravské Třebové.

4) Rada obce Rudoltice 

projednala žádost společnosti OMEGA 

tech s.r.o. o možnost zřízení rozvodů 

veřejné telekomunikační sítě v obci ze 

dne 19.8.2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a vyzývá společnost 

OMEGA tech s.r.o. k předložení návrhu 

smlouvy o umístění a provozu zařízení.

5) Rada obce Rudoltice 

projednala žádost Mysliveckého 

sdružení Rudoltice o poskytnutí hmotné 

podpory ze dne 1.9.2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a schvaluje 

poskytnutí 8 m3 dřeva k výstavbě 

mysliveckých zařízení.

Rada obce Rudoltice ukládá předsedovi 

Mysliveckého sdružení Rudoltice 

doložení využití poskytnutého 

dřeva do 31.12.2011.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

žadateli.

Termín realizace: 12.9.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

6) Rada obce Rudoltice 

provedla otevření obálek s nabídkami 

ve výběrovém řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu „Nákup 

multifunkčních zařízení ve formátu A4 

a A3“, zpracovala jejich vyhodnocení 

a po projednání jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku KTF Servis, 

v.o.s. se sídlem Rudoltice čp. 258, IČ: 

26001811, jež je kromě protokolu 

o otevírání obálek  nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Inspekční zprávu České školní inspekce, 

č.j. ČŠIE-444/11-E ze dne 18.3.2011, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

8) Rada obce Rudoltice 

projednala návrh na vydání Kalendáře 

obce Rudoltice 2012 a pověřuje 

starostku obce zajištěním minimálně tří  

nezávazných nabídek. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

termín uzávěrky RZ 3/2011.

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

návrhy na změnu ÚP, podané správcem 

obecních lesů Zdeňkem Papíkem 

a společností Nový Zámek s.r.o., jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/05/09/11

1) Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  nové NS + dodatky k NS

b)  Projednání návrhů autobusových 

JŘ v Moravské Třebové

c)  Žádost o možnost zřízení rozvodů 

veřejné telekomunikační sítě 

(OMEGAtech s.r.o.)

d)  Žádost o poskytnutí hmotné podpory 

(Myslivecké sdružení Rudoltice)

e)  Výběrové řízení – zakoupení 

2 multifunkčních zařízení na OÚ 

Rudoltice

f )  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Inspekční zpráva České školní 

inspekce

g)  Kultura

 •  Kalendář obce Rudoltice 2012 

 •  Uzávěrka RZ 3/2011

h) ÚP Rudoltice

 •  návrh správce obecních lesů 

Zdeňka Papíka ml. 

 •  žádosti o změnu ÚP 

(Nový Zámek s.r.o.)

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Výpověď smlouvy o nájmu 

nebytových prostor 

(Stanislav Kern)

 •  Žádost o pronájem komunikace 

na p.p.č. 4290 (Nový Zámek s.r.o.)

 •  Žádost o připojení ke kanalizační 

a vodovodní síti obce 

(Nový Zámek s.r.o.)

 •  Žádost o směnu pozemků 

(Nový Zámek s.r.o.)

j)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce 

 •  Žádost o prodloužení veřejného 

osvětlení (Faltusovi, Némethovi)

 •  Pokračování odvodnění + 

terénních úprav  III. etapy bytové 

výstavby (čp. 619-624)

 •  Oprava místních komunikací – 

výběrové řízení

k) Různé

 •  Orientační plán obytné zóny 

Zámeček 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy č. 611/2 

a 617/3 a 624/10  a dodatku č. 1 k NS 

č. 605/9, 609/9, 613/4, 616/11, 618/8 

a 619/3, dodatku č. 2 k NS č. 612/1, 

612/4, 612/9, 612/11 a 615/12 

a dodatku č. 4 k NS č. 619/7 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 01/2011 mezi Obcí Rudoltice jako 

objednatelem a Martinem Hlaváčkem 

se sídlem Bezděkov 1344, Česká 

Třebová jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je rozšíření, 

doplnění a úprava projektové 

dokumentace „Zateplení ZŠ, 

MŠ a ŠJ Rudoltice“ dle vyhlášeného 

programu SFŽP, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Termín realizace: 29.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o úpravu parkoviště před bytovým 

domem čp. 615, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

zajistit, aby bylo parkoviště před 

bytovým domem čp. 615 uvedeno 

do původního stavu na náklady 

žadatele.

Termín realizace: 15.9.2011

Zodpovídá: Libor Dostál, VISION 

Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost J.H., Ostrov 100, o koupi 2 kusů 

nových nerezových hrnců do vývařovny 

OÚ, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a po seznámení 

s inventurním soupisem drobného 

majetku ve vývařovně OÚ Rudoltice 

rozhodla žádosti nevyhovět. Rada obce 

Rudoltice rozhodla již neinvestovat 

do drobného vybavení vývařovny 

OÚ Rudoltice s odůvodněním, že tyto 

investice jsou plně v kompetenci 

nájemce.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

žadatelce.

Termín realizace: 29.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

10) Rada obce Rudoltice schvaluje 

pořízení ubrusů na sál KD a pověřuje 

místostarostku obce zajištěním 

koupě.

USNESENÍ RADY OBCE 
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10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

smlouvu o nájmu nebytových prostor ze 

dne 20.10.2005 a její výpověď podanou 

dne 31.8.2011 p. Stanislavem Kernem, jež 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

společnosti Nový Zámek s.r.o. 

o pronájem komunikace – aleje, ležící 

na části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a ukládá starostce obce 

zajistit znalecký posudek na cenu 

obvyklou pronájmu.

Termín realizace: 19.9.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

společnosti Nový Zámek s.r.o. 

o připojení ke kanalizační a vodovodní 

síti obce a vedení přípojek 

po pozemcích ve vlastnictví obce ze 

dne 23.8.2011, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a 

 •  vyzývá společnost Nový 

Zámek s.r.o. k předložení studie  

o předpokládaném objemu 

splaškových vod, které budou 

vypouštěny do kanalizační sítě,

 •  neschvaluje připojení na dešťovou 

kanalizaci,

 •  vyzývá společnost Nový Zámek 

s.r.o. k předložení návrhu vedení 

vodovodní přípojky po pozemcích 

ve vlastnictví obce.

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí společnosti Nový Zámek s.r.o. 

o směnu částí p.p. č. 4249/2, 4248/2 

ve vlastnictví žadatele za části p.p.č. 4290 

a 4191 ve vlastnictví obce, vše v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, a vyzývá 

žadatele k předložení návrhu smlouvy 

o budoucí směnné smlouvě v souladu se 

žádostí ze dne 23.8.2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit společnosti Nový Zámek 

s.r.o. stanoviska rady obce k podaným 

žádostem ze dne 23.8.2011.

Termín realizace: 12.9.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

11) Rada obce Rudoltice 

projednala žádost o prodloužení 

veřejného osvětlení ze dne 23.8.2011, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a schvaluje zařazení nákladů 

na jeho realizaci do rozpočtu obce 

na rok 2012 s termínem vlastní 

realizace nejpozději do 30.4.2012.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce 

žadatelům.

Termín realizace: 12.9.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem projektu na odvodnění 

+ terénní úpravy  III. etapy bytové 

výstavby a odkládá rozhodnutí 

o realizaci na příští zasedání.

Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení 

výběrového řízení na opravu místní 

komunikace v obci na II. sídlišti a části 

komunikace k OÚ, dle přiloženého 

zákresu.

Rada obce Rudoltice pověřuje  

společnost VISION Rudoltice s.r.o. 

k vypsání výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu.

12) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí návrh orientačního plánu 

obytné zóny Zámeček, zpracovaný 

firmou RECAL, a souhlasí s jeho 

zpracováním v navrhované podobě.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

umístění směrovek k bytovým domům 

v obytné zóně Zámeček na místech 

dle přiloženého zákresu a ukládá 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

umístění směrovek zajistit.

Termín realizace: 30.10.2011

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

VISION Rudoltice s.r.o.

 

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. provést 

zabezpečení márnice proti vniknutí, tj.  

opravu vstupních dveří a okna.

Termín realizace: 15.10.2011

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

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. 

4) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 2/2011 

o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu 

a o stanovení systému nakládání se 

stavebním odpadem, včetně přílohy 

č. 1 této vyhlášky, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodlo 

Obecně závaznou vyhlášku obce 

Rudoltice č. 2/2011 schválit.

5) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí žádost paní J.Ř. ze 

dne 27.6.2011 o změnu OZV obce 

Rudoltice č. 3/2010, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí povinnost obce vydat 

z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, do konce roku 

2011 nové OZV, kterými budou v obci 

stanovovány místní poplatky.

6) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo  návrh smlouvy 

o bezúplatném převodu movitého 

majetku mezi obcí Rudoltice jako 

převodcem a příspěvkovou organizací 

Základní školou a mateřskou školou 

Rudoltice jako nabyvatelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je bezúplatný 

převod movitých věcí, uvedených 

v příloze č. 1 smlouvy, do výlučného 

vlastnictví nabyvatele, a rozhodlo 

uzavření smlouvy schválit.

7) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh na uzavření dohody 

o odstoupení od kupní smlouvy 

na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, uzavřenou dne 5.8.2009.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí vyjádření Městského 

úřadu v Lanškrouně, Odboru Stavební 

úřad ze dne 3.6.2011, č.j. MULA 

20780/2011/SU/P, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, týkající se 

umístění rodinného domu ve vztahu 

k optickému a metalickému kabelu 

O2 na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

prohlašuje, že trvá na uzavřené 

Kupní smlouvě a smlouvě o věcném 

předkupním právu, uzavřené dne 

5.8.2009 s právními účinky vkladu 

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/18/08/11

1)  Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Eriku Kohoutovou 

a Miloslava Šrámka 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)  Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 4/2011

e)  Obecně závazná vyhláška obce 

Rudoltice č. 2/2011 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního 

odpadu a o stanovení systému 

nakládání se stavebním odpadem

f )  Žádost o změnu OZV obce Rudoltice 

č. 3/2010 (J.Ř.)

g)  Smlouva o bezúplatném převodu 

movitého majetku (Obec Rudoltice – ZŠ 

a MŠ Rudoltice, přísp. organizace)

h)  Návrh na uzavření dohody 

o odstoupení od kupní smlouvy 

na p.p.č. 4293/22 (M. a R.K.)

i)  Nabídka zpět. odkupu p.p.č. 4293/21 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J.D.)

j)  Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna 

k)  Prodej části p.p.č. 3093/2 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna 

l)  Žádost o odprodej části p.p.č. 3150/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J.J.)

m. Cyklostezka Rudoltice – Lanškroun

n)  Územní plán Rudoltice

o)  Podpojištění bytového domu 

čp. 605

p)  Odstoupení od kupních 

smluv k p.p.č. 4293/19 a 4293/20 (S.K.)

q)  Podnikové spoření RNDr. O. Kolomého

r)  Stížnosti

s)  Různé

t)  Diskuse

3) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo Rozpočtové opatření Obce 

Rudoltice č. 4/2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je navýšení příjmů 

o příjmy z reklam a darů na Rudoltickou 

pouť, pojistná náhrada a navýšení 

výdajů o opravu veřejného rozhlasu 

a nákup tiskárny, a rozhodlo rozpočtové 

opatření schválit.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCEUSNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ke dni 18.9.2009, kterou došlo 

k prodeji p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna manželům M. a R.K., 

bytem XXX, s tím, že i nadále navrhuje 

poskytnutí slevy z ceny pozemku, popř. 

výměnu pozemku.

8) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo nabídku zpětného 

odkupu p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, podanou dne 13.7.2011 

p. J.D., bytem XXX, v souladu s Kupní 

smlouvou a smlouvou o věcném 

předkupním právu ze dne 1.7.2010, 

a rozhodlo předkupního práva  nevyužít.

9) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí zveřejnění záměru prodeje 

části p.p.č. 3451/2, 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 

vyzývá radu obce ke zjištění možnosti 

snížení ceny obvyklé stanovené 

znaleckým posudkem na pozemky 

ve vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce Rudoltice odkládá 

rozhodnutí o prodeji části p.p.č. 3451/2 

(nově vzniklé p.p.č. 3451/13) do příštího 

zasedání zastupitelstva obce.

10) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí zveřejnění záměru prodeje 

části p.p.č. 3093/2, 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. 3093/18 

o výměře 691 m2, vzniklé na základě GP 

pro rozdělení pozemku z p.p.č. 3093/2, 

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 H.D., trvale bytem 

XXX za vzájemně ujednanou kupní 

cenu ve výši 51 700 Kč, stanovenou 

znaleckým posudkem č. 3903-079/11, 

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.

11) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. J.J., bytem 

XXX, o koupi části p.p.č. 3150/1 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna dle přiloženého 

zákresu. který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodlo 

schválit záměr prodeje části 

p.p.č. 3150/1 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.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

obecnímu úřadu zveřejnit v souladu 

s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, záměr prodeje 

části p.p.č. 3150/1 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: 26.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

12) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí rozhodnutí Výboru SFDI ze 

dne 2.6.2011, kterým byly schváleny 

žádosti o příspěvek na výstavbu 

a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu 

SFDI v r. 2011 (v 1. kole), Rozhodnutí 

ředitele SFDI č. 11/2011, č.j. 359/

SFDI/2220/3895/2011 ze dne 

30.6.2011 a dále Pravidla pro 

poskytování příspěvků na výstavbu 

a údržbu cyklistických stezek pro rok 

2011 – 2. kolo.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí rozhodnutí DSO 

Lanškrounsko o podání žádosti 

o poskytnutí příspěvku na výstavbu 

a údržbu cyklistických stezek 

z rozpočtu SFDI v rámci 2. kola r. 2011 

v souladu s Rozhodnutím ředitele SFDI č, 

11/2011 ze dne 30.6.2011.

13) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky 

malého rozsahu „Vypracování Územního 

plánu Rudoltice“.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí Smlouvu o dílo č. 2011/4, 

uzavřenou mezi Obcí Rudoltice jako 

objednatelem a ing. arch. Petrem 

Kuldou – TIPOS se sídlem v Ústí 

nad Orlicí jako zhotovitelem, jejímž 

předmětem je zhotovení ÚP Rudoltice 

při pevné smluvní nejvýše přípustné 

ceně za dílo ve výši 375 984 Kč.
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S ohledem na probíhající a dosud 

neskončená trestní řízení, vedená proti 

RNDr. O. Kolomému u Okresního soudu 

ve Svitavách pod sp. zn. 2T 398/2010 

a 2T 103/2010, ve kterých Obec 

Rudoltice figuruje v roli poškozeného 

a uplatňuje náhradu škody 

přesahující výši vložených prostředků, 

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje zadržení shora uvedené 

uznané částky a odkládá rozhodnutí 

o případném uzavření dohody 

o narovnání, jejímž předmětem 

bude odstranění právní nejistoty 

dosavadních právních vztahů 

mezi obcí a RNDr. O. Kolomým 

a dojednání konečné výše finančních 

prostředků, které budou z rozpočtu 

obce Rudoltice vyplaceny RNDr. O. 

Kolomému na základě jím učiněných 

vkladů na účet obce, příp. v hotovosti 

do pokladny obce v letech 1997-2003, 

a to do doby pravomocného skončení 

shora uvedených trestních řízení. V 

případě přiznání náhrady škody obci 

bude proveden akt započtení ve výši 

přiznané náhrady škody. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice neuznává 

nárok RNDr. Oldřicha Kolomého na jím 

požadovanou výplatu finančních 

prostředků, vložených na účet obce 

Rudoltice společností CLIPPRO s.r.o. dne 

23.7.2003 ve výši 500 000 Kč a KONZUM 

obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí dne 

2.1.2007 ve výši 710 000 Kč.

17) Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

podané stížnosti a jejich způsob řešení.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

Termín realizace: 26.8.2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

16) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí „Smlouvu o podnikovém 

spoření“ ze dne 11.12.1998, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, která 

nebyla schválena zastupitelstvem obce, 

a dále bere na vědomí skutečnost, že 

neexistují žádné písemné dodatky k této 

smlouvě.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí přehled finančních transakcí 

(vkladů, výběrů), provedených 

RNDr. O. Kolomým na účtech obce 

a v hotovostní pokladně obce v letech 

1997-2003 na základě jím uzavřené 

„Smlouvy o podnikovém spoření“ ze dne 

11.12.1998, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí právní stanovisko 

právní zástupkyně obce k výplatě 

tzv. podnikového spoření RNDr. 

Oldřicha Kolomého ze dne 8.8.2011, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice uznává 

nárok RNDr. Oldřicha Kolomého 

na výplatu jím vložených finančních 

prostředků na účet obce Rudoltice, popř. 

v hotovosti do pokladny v letech 1997 – 

2003 v celkové výši 923 708,70 Kč, a to 

v právním režimu půjčky neschválené 

zastupitelstvem, ale přijaté na účet 

obce.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

neschvaluje úročení shora uvedených 

vkladů, a to z důvodu neschválení 

konkrétních smluv o půjčkách, a tedy 

ani jejich úročení, zastupitelstvem obce. 

14) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí Rozsudek Krajského soudu 

v Hradci Králové – pobočka Pardubice, 

č.j. 22 Co 196/2011-204 ze dne 

14.6.2011, který je již pravomocný.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí stanovisko pojišťovny 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Vienna Insurance Group ze dne 

9.8.2011 včetně výpočtu revidované 

nové hodnoty bytového domu čp. 605 

znaleckým ústavem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, s tím, 

že na institutu podpojištění v jimi 

uplatněné výši trvají.

15) Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo „Odstoupení od kupních 

smluv ze dne 1.9.2009 k p.p.č. 4293/19 

a 4293/20 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna s výzvou k vrácení kupní 

ceny 522 378 Kč“, podané p. S.K., bytem 

XXX.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí právní stanovisko ve věci 

odstoupení od kupních smluv právní 

zástupkyně obce Mgr. Jany Zwyrtek 

Hamplové ze dne 20.5.2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice prohlašuje, 

že trvá na uzavřených Kupních smlouvách 

a dohodách o zřízení předkupního práva, 

uzavřených dne 1.9.2009 s právními 

účinky vkladu ke dni 14.9.2009, kterými 

došlo k prodeji p.p.č. 4293/19 a 4293/20 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu S.K., 

nar. XXX, bytem XXX.

Zastupitelstvo obce ukládá starostce 

obce ve spolupráci s právní zástupkyní 

obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou 

sdělit toto stanovisko kupujícímu.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Tel./fax: 465 323 124

E-mail: ou@rudoltice.cz 

michaela.zvarova@rudoltice.cz

petra.sustrova@rudoltice.cz

jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

www.rudoltice.cz

Starostka obce:
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Mob. telefon: 776 023 736
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lenka.bartlova@rudoltice.cz
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