
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/06/03/12 
 

 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Bytový fond 
• Přehled předpisů a plateb za 2/2012 
• Nové NS a dodatky NS 
• Zpětvzetí výpovědi z nájmu 
• Žádost o slevu z nájemného 
• Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav 265/1 

b) Pojištění majetku obce 
c) Výsledek hospodaření obce Rudoltice za rok 2011 
d) Výsledek hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. 
e) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí za rok 2011 

• ZŠ a MŠ Rudoltice 
• STAVBY Rudoltice 

f) Dofinancování nákladů na výstavbu cyklostezky Lanškroun - Rudoltice 
g) Likvidace biologického odpadu v obci 
h) Nákup energií pro obec a ZŠ a MŠ Rudoltice 
i) Kultura 

• Zápis do kroniky obce za rok 2011 
• Kulturní komise 
• Rudoltická pouť 2012 

j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
• Žádost o rozšíření veřejného osvětlení (M.) 
• Návrh na opravu místní komunikace Zámeček 
• Žádost o možnost odstranění neperspektivních dřevin (V.) 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
• Smlouva o dílo – Rekonstrukce ČOV u BD čp. 261-265 
• Nabídka zpracování projektové dokumentace k úpravě ČOV u OÚ 
• Nabídka na dodatečnou montáž ventilací na BD – Zámeček 
• Návrh na zrušení VŘ – účelová komunikace k cyklostezce La-Rud 
• Lokální oprava omítky na BD čp. 263 

l) Různé 
• Změny autobusových jízdních řádů od 4.3.2012, 1.4.2012 
• Investice 

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 

spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 2/2012, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 5.3.2012. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 265/14, 616/6 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 624/11 a dodatku č. 3 k NS 
609/12 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 610, 



jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla zpětvzetí výpovědi schválit.  
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu k bytu č. 1 a 2 v domě čp. 628, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou problémy s vlhkostí 
v bytech, a schvaluje uzavření dodatků č. 3 k NS 628/1 a č. 1 k NS 628/2, jejichž 
předmětem je sleva z nájmu na dobu 6 měsíců ve výši 10 %, a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v BJ 
č. 265/1, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
s požadovanými stavebními úpravami vyslovit souhlas. 

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

u VZ malého rozsahu „Pojištění majetku obce Rudoltice“, projednala jejich celkové 
hodnocení a jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku společnosti Česká 
pojišťovna, a.s., IČ: 452 72 956 s nabídkovou cenou ve výši 94 707 Kč. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh pojistných smluv, předložených Českou 
pojišťovnou a.s., a to pojistné smlouvy ohledně pojištění odpovědnosti podnikatelů č. 
42717885-19 po dohodě rozšířené o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na 
zdraví a na věci způsobenou při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či 
osobou vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání, a dále pojistné smlouvy ohledně 
pojištění majetku č. 42717162-16. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 42717885-19, týkající se 
pojištění odpovědnosti podnikatelů, a dále pojistné smlouvy č. 42717162-16, týkající 
pojištění majetku, mezi Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, 
jako pojišťovnou, a Obcí Rudoltice jako pojistníkem, jenž jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a to ke dni 19.3.2012 na dobu neurčitou s celkovou výší ročního 
pojistného 95 211 Kč.. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto pojistných smluv. 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje převod zisku z hlavní činnosti obce ve výši 

3 732 431,23 Kč z účtu 431 30 na účet 432 10 a zisk z hospodářské činnosti obce ve 
výši 8 796 229,24 Kč z účtu 431 00 na účet 432 80. Jedná se o výsledek hospodaření 
obce Rudoltice za rok 2011 po zdanění. 

 
5) Rada obce Rudoltice schvaluje výsledek hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. – zisk ve 

výši 45 296 Kč.  
 

6) Rada obce Rudoltice schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice – zisk ve výši 17 624,69 Kč.  
 Rada obce Rudoltice schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 do 
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku (účet 413) ve výši 
17 624,69 Kč (z hlavní činnosti zisk 2 663,69 Kč a z hospodářské činnosti zisk 14 961 
Kč). 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice za rok 2011 – ztrátu ve výši 4 690 883,66 Kč. 
 Příspěvková organizace byla zrušena k 31.12.2011. Veškeré závazky a pohledávky 



 přešly na Obec Rudoltice. Ztráta ve výši 4 690 883,66 Kč (ztráta z hlavní činnosti 
 71 773,66 Kč a z hospodářské činnosti 4 619 110 Kč) bude v účetnictví obce 
převedena na účet 432 20 (neuhrazená ztráta minulých let). 

 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s předběžnými návrhy dofinancování nákladů na 

výstavbu cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí nabídku likvidace biologického odpadu 
s možností přistavení kontejnerů v obci a jejich odvozu, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a pověřuje místostarostku obce dojednáním spolupráce se společností, která 
nabídku podala. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh na zprostředkování nákupu energií (elektřiny a 

plynu) pro obec a příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice za účelem ušetření 
finančních prostředků, a rozhodla o jeho schválení. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce dojednáním podrobností s ředitelkou ZŠ 
a MŠ Rudoltice. 

 
10) Rada obce Rudoltice obeznámila p. J.B. s představou o obsahu zápisu roku 2011 do 

kroniky obce. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení p. Z.P. z funkce předsedkyně i členky 
Kulturní komise obce Rudoltice k 29.2.2012. 
 Rada obce Rudoltice volí s účinností od 1.3.2012 předsedkyní kulturní komise p. 
Blanku Poláškovou st. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o přípravách Rudoltické pouti 2012. 

 
11) Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o rozšíření veřejného osvětlení, 

podanou manžely M. dne 15.2.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
pověřuje společnost VISION zpracováním předběžné kalkulace nákladů. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh na opravu místní komunikace u p.p.č. 4245/21 
v lokalitě Zámeček a rozhodla žádosti vyhovět. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost o možnost odstranění neperspektivních dřevin 
na p.p.č. 4476 ve vlastnictví obce, podanou p. M.V., jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla podání žádosti o kácení 3 neperspektivních dřevin na 
předmětném pozemku schválit. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje předsedu komise životního prostředí ke zpracování 
žádosti o kácení jménem obce. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje VISION Rudoltice zajištěním pokácení. 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a ing. Zdeňkem Sekerkou, ADOS Sekerka – Antošovský se sídlem Pod 
Zahradami 720, Jevíčko, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je dodávka strojně-technologických částí ČOV v lokalitě Rudoltice a 
příslušných montážních prací včetně zaškolení obsluhy, uvedení do provozu a provozní 
řády, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 



 Rada obce Rudoltice projednala nabídku projektanta Zdeňka Číže se sídlem 
Lanškroun na zpracování projektové dokumentace ČOV u obecního úřadu na p.p.č. 
3155/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
pověřuje společnost VISION Rudoltice předložením návrhu smlouvy o dílo. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovou nabídku p. Jiřího Svojanovského se 
sídlem Rudoltice na dodatečnou montáž ventilačních kompletů do taškové krytiny na 
BD v lokalitě Zámeček, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a doporučuje 
zastupitelstvu obce tuto skutečnost zohlednit  při sestavování rozpočtu na rok 2013. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh na zrušení již proběhlého výběrového řízení na 
zhotovení účelové komunikace, která bude napojena na cyklostezku Lanškroun – 
Rudoltice, a souhlasí s předložením tohoto návrhu vítězi výběrového řízení. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje provedení lokální opravy omítky bytového domu čp. 
263 v Rudolticích. 

 
13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí změny autobusových jízdních řádů IREDO na 

linkách č. 910 a 911, a to s účinností od 4.3. a 1.4.2012. 
 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí stav investic obce schválených pro rok 2012. 
 
 
 
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.  
 


