
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/21/02/12 
 

 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Bytový fond 
o Zasedání OVBZ dne 9.2.2012 
o Přehled předpisů a plateb za r. 2011, 1/2012 
o Nové NS a dodatky NS 
o Výpověď z nájmu bytu + Dohoda o ukončení nájmu bytu – BJ č. 622/3 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování (MOZAIKA) 

b) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (Obec – VISION Rudoltice s.r.o.) 
c) Volba dalšího člena komise pro otevírání obálek s nabídkami ve VŘ „Pojištění 

majetku obce“ 
d) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Osvětlení cyklostezky 

Rudoltice“ 
e) Žádost o finanční příspěvek na provoz klubu důchodců  
f) Dodatek ke smlouvě o odstraňování odpadu (TS Lanškroun)  
g) Žádosti o informace  
h) Pravidla neinvestičních dotací v PO pro JPO SDH obcí pro rok 2012 
i) Kultura 
o Zápis do kroniky obce 1-7/2011 
o Rudoltická pouť 2012 

i. Smlouva o zajištění zábavných atrakcí (František Lagron) 
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o asfaltizaci, příp. opravu místní komunikace (M.) 
o Žádost o rozšíření veřejného osvětlení (M.) 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Výběrové řízení „Rekonstrukce čistíren odpadních vod BD čp. 261-265 

v Rudolticích“ 
o Závady na bytovém fondu obce - prohlídka bytů dne 13.2.2012 
o Žádost na rozšíření parkoviště u BD čp. 618 
o Žádosti a sdělení BD čp. 261, 604 

l) Různé 
o Informace k zák. č. 472/2011 Sb. + výklad přechodných ustanovení k § 166 
o Projekt „Omalovánky – bezpečně na silnici“ 
o Upozornění KÚ PK – povodňové orgány 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 

ze dne 9.2.2012, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavku v jednotlivých žádostech. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období roku 2011 a 
1/2012, zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 10.2.2012. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 622/1 a 608/8 a pověřuje starostku 



obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k 611/2, 612/8, 617/3, 620/7, 
620/9, 623/1, 625/4, 626/3, 626/4, 627/3, dodatku č. 2 k NS č. 623/3, dodatku č. 3 k NS 
č. 610/6 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 16.2.2012 k BJ č. 
622/3, 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 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu č. 622/3 mezi 
obcí Rudoltice jako pronajímatelem a R.B. jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu k 29.2.2012, a rozhodla o 
její uzavření schválit.. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu dohody. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku o výhradním zprostředkování 
pronájmu bytu mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA, s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je zprostředkování pronájmu bytu č. 262/1, a 
rozhodla jeho uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 
Obcí Rudoltice a společností VISION Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je zápočet částky 113.587 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
4) Rada obce Rudoltice volí pro potřeby výběrového řízení na zakázku „Pojištění 

majetku obce“ dalšího člena komise pro otevírání obálek s nabídkami, a to Daniela 
Žáčka. 
 

5) Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Osvětlení cyklostezky Rudoltice“. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Osvětlení cyklostezky Rudoltice“ společnost VISION Rudoltice s.r.o.  

 Termín realizace: 31.3.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala žádost Klubu důchodců Rudoltice o finanční 

příspěvek na svůj provoz v roce 2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 7 000 Kč s tím, že vyúčtování 
poskytnutého příspěvku bude předsedou klubu p. M.H. předloženo obci nejpozději do 
15.12.2012. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit uvedený příspěvek předsedovi klubu 
p. M.H.. 



 Termín realizace: 29.2.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o odstraňování odpadu ze 
dne 16.11.2010 mezi TS Lanškroun, s.r.o. jako zhotovitelem a Obcí Rudoltice jako 
objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je ceník 
služeb zhotovitele pro rok 2012 a prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2012, a 
rozhodla jeho uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou dne 12.1.2012 u Obce 
Rudoltice společností Business Media CZ, s.r.o., 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. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podanou dne 13.2.2012 u Obce Rudoltice 
zastupitelem obce p. M.Š., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a dále bere na 
vědomí poskytnutí informací v zákonem stanovené lhůtě 30ti dnů žadateli v souladu 
s jím podanou žádostí. 

 
 Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. bere na vědomí žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), podanou dne 13.2.2012 u společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
zastupitelem obce p. M.Š., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku obce poskytnutím informací žadateli v zákonem stanovené lhůtě 30ti dnů 
v souladu s jím podanou žádostí. 

  
9) Rada obce Rudoltice se seznámila s Pravidly pro poskytnutí a použití účelových 

(státních) neinvestičních dotací v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí 
Pardubického kraje na rok 2012. 

 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem zápisu do kroniky obce za období 1-

7/2011, předložený kronikářem obce v r. 2011 p. J.B., a konstatuje, že předložený 
návrh zápisu do kroniky obce neodpovídá běžným standardům.  
 Rada obce Rudoltice doporučuje starostce obce pozvat p. J.B. na příští zasedání rady. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí mezi 
Obcí Rudoltice jako pořadatelem a Františkem Lagron se sídlem Přelouč, Prasžská 
562, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
zajištění zábavných atrakcí na Rudoltickou pouť 2012 ve dnech 16. – 17.6.2012, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala žádost rodiny M. ze dne 15.2.2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem je asfaltizace, příp. oprava komunikace, 
ležící na části p.p.č. 3095/1, a obnova veřejného osvětlení v této části obce, a 
konstatuje, že návrh rozpočtu pro rok 2012 s asfaltizací ani opravou této komunikace 
nepočítá. Rada obce Rudoltice bere žádost na vědomí s tím, že bude vzata v úvahu při 



sestavování rozpočtu na roky příští. 
 

 Rada obce Rudoltice pověřuje jednatelku společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Ivu 
Stránskou zjištěním stavu veřejného osvětlení v této části obce. 

 
12) Rada obce Rudoltice vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami ve VŘ 

u VZ malého rozsahu „Rekonstrukce čistíren odpadních vod BD čp. 261-265 
v Rudolticích“, projednala hodnocení dílčích kritérií nabídek a celkové hodnocení a 
jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku společnosti ADOS Sekerka – 
Antošovský, IČ: 626 76 059 s nabídkovou cenou ve výši 895 000 Kč bez DPH. 
Rada obce Rudoltice pověřuje společnost VISION Rudoltice s.r.o. předložením návrhu 
smlouvy o dílo. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala výsledky pochůzky zastupitelů obce dne 13.2.2012 po 
závadách, typických pro bytový fond obce, a to včetně návrhu na zhotovení znaleckého 
posudku, který by měl posoudit skutečné provedení hydroizolací a izolací v podkroví 
bytových domů, vystavěných v rámci I. – III. etapy bytové výstavby v lokalitě Zámeček 
s tím, aby bylo možné porovnat skutečné provedení se schválenou projektovou 
dokumentací, na kterou bylo vydáno stavební povolení. Po předložení cenové nabídky 
na zhotovení znaleckého posudku bude o návrhu rozhodnuto. 
 
Rada obce Rudoltice opětovně 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, seznámila se 
s cenovou kalkulací nákladů, zpracovanou společností VISION Rudoltice, a rozhodla 
žádosti nevyhovět s odůvodněním, že je v lokalitě Zámeček dostatečný počet 
parkovacích míst pro všechny obyvatele. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost BD čp. 261 ze dne 17.2.2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je výmalba společných prostor domu, a 
rozhodla žádosti vyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajistit výmalbu 
společných prostor v domě čp. 261. 

 Termín realizace: 31.5.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 

Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí BD čp. 261 ze dne 17.2.2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zhotovení zádveří v domě, a 
rozhodla žádost předložit zastupitelstvu obce. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila se sdělením nájemníků bytového domu čp. 261 ze 
dne 14.2.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem je 
upozornění na dlouhodobé problémy s plynovými kotli v jednotlivých bytech, a  
rozhodla sdělení nájemníků předložit zastupitelstvu obce. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost bytového domu č p. 604 ze dne 20.2.2012, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, o zamezení průjezdu motorových vozidel po 
chodníku, přiléhajícím k BD čp. 604, a rozhodla žádosti vyhovět. 



Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajistit zamezení 
průjezdu motorových vozidel po chodníku přiléhajícího k BD čp. 604 v souladu 
s návrhem uvedeným v žádosti. 

 Termín realizace: 31.3.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 

13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k zák. č. 472/2011 Sb., zejména pak 
výklad přechodných ustanovení k § 166. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k projektu „Omalovánky – bezpečně 
na silnici“. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí upozornění Krajského úřadu Pardubického kraje 
ze dne 14.2.2012 o možné hrozbě vzniku ledových bariér v blízkém období. 

 
 
 
 
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. 
 
 


