
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/20/03/12 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond 

o Nové NS a dodatky NS 
o Žádost o slevu z nájemného 
o Vývoj situace ohledně NS uzavřených před 31.7.2008 

b) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (Vision Rudoltice s.r.o.) 
c) Zápočet závazků a pohledávek (Stavby Rudoltice) 
d) Nákup energií pro obec a ZŠ a MŠ Rudoltice 
e) Dohoda o poskytnutí účelové dotace v r. 2012 (TJ Sokol Rudoltice) 
f) Výkon funkce OLH v lesích ve vlastnictví obce 
g) Návrh pořadníku na palivové dříví 
h) Investiční záměr – Society Boom o.s. 
i) Kultura 

o Rudoltická pouť 2012 
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Nájem části p.p.č. 4290 (část zámecké aleje) 
o Opravy komunikací v obci 
o Žádost o rozšíření veřejného osvětlení (M.) 
o Dotaz ke koupi pozemků 2462/2 a 2462/3 
o Koupě pozemků – část 3451/2, část 3093/2 
o Majetkoprávní vypořádání komunikací – 3206/2, 3205/2 a 3206/3 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Dohoda o odstoupení od výsledku výběrového řízení (RYDO, spol. s r.o.) 
o Výběrové řízení na komunikaci k cyklostezce 
o Hodnotící komise k VŘ na veřejné osvětlení cyklostezky 

l) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 601/4, 605/11, 610/5, 622/6, 613/1, 
623/8, 617/2  a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 604/5, 604/9, 611/13, 
612/5, 612/7, 612/12, 618/3, 621/9 a 623/9 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje dohodu o skončení nájmu k bytu č. 3 v domě čp. 613 a 
k bytu č. 11 v domě čp. 623, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž 
předmětem je skončení nájmu k 31.3.2012, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 k bytu č. 12 v domě čp. 616, 
jehož předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od 
1.4.2012, a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu k bytu č. 10  v domě čp. 615, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou problémy s plísní, a 
schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 615/10, jehož předmětem je sleva z nájmu na 
dobu 6 měsíců ve výši 10 %, a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o vývoji situace ohledně nájemních 



 smluv uzavřených před 31.7.2008. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o započtení pohledávek a závazků 
mezi Obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je zápočet pohledávek a závazků v celkové výši 36 000 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh zápočtu závazků a pohledávek vyplývajícího ze 

vztahu Obce Rudoltice a k 31.12.2011 zrušené příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice ve výši 10 742 134,93 Kč a rozhodla provedení zápočtu schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o dílo mezi Jiřím Štelčíkem, ETOS 

průmyslová energetika se sídlem Česká Třebová, Lhotka 174, jako dodavatelem, a 
Obcí Rudoltice jako odběratelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je optimalizace nákladů odběru energií odběrných míst elektrické energie 
a zemního plynu Obce Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice se zajištěním dodávek energií 
pro smluvní období 2012-2014 a procesů souvisejících s předmětem plnění, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o poskytnutí účelové dotace v r. 2012 
mezi Obcí Rudoltice a TJ Sokol Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace v r. 2012 ve výši 80 000 Kč v souladu 
s rozhodnutím Zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 19.12.2011, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu dohody. 
 

7) Rada obce Rudoltice  bere na vědomí informace správce obecních lesů p. Zdeňka 
Papíka ohledně ukončení výkonu funkce odborného lesního hospodáře v lesích ve 
vlastnictví obce Rudoltice. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh správce obecních lesů p. Zdeňka Papíka na 

zavedení pořadníku na palivové dříví z obecních lesů, který by vedla Obec Rudoltice 
elektronickou formou na svých webových stránkách, a zavedení pořadníku schvaluje. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce vedením pořadníku na palivové dříví 
z obecních lesů na webových stránkách obce. 

 
9) Rada obce Rudoltice opakovaně projednala investiční záměr občanského sdružení 

Society Boom včetně získaných bližších informací a rozhodla předložit investiční 
záměr zastupitelstvu obce. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce získáním dalších možných informací 
k tomuto záměru. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala rozpočet kulturní akce Rudoltická pouť 2012 a 

vyjádřila s ním souhlas.  
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o výkonu umělecké činnosti mezi 
Petrem Máchou, Agenturou Nordproduction se sídlem Chomutov, Jiráskova 2318 a 
Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je Dětská 



zvířecí show a módní přehlídka na kulturní akci Rudoltická pouť  dne 16.6.2012, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Pavla Rollera k vystoupení 
„Bubbleshow s bublinovou školičkou (workshopem)“ na kulturní akci Rudoltická pouť 
dne 16.6.2012 a vyslovila s cenovou nabídkou souhlas. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o uspořádání hudební produkce na 
Rudoltické pouti dne 16.6.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi hudební 
skupinou VELVET a Obcí Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 4290 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 
27.1. – 13.2.2012.  
 Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Rudoltice na 
straně jedné jako pronajímatelem a NOVÝ ZÁMEK s.r.o. se sídlem Rudoltice 159 na 
straně druhé jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je pronájem části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 4002 
m2, jejíž grafické znázornění je nedílnou součástí nájemní smlouvy, a to na dobu 
určitou od 1.4.2012 do 30.4.2014, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce podpisem této nájemní smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh na opravu komunikace ležící na části p.p.č. 
3354/1, 4135/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, seznámila se s předběžnou specifikací a 
kalkulací navrhované opravy, a rozhodla návrhu nevyhovět s tím, že k nákladům na 
opravu komunikace bude přihlédnuto v rozpočtech obce v následujících letech.  

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh na opravu komunikace ležící na části p.p.č. 
3095/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, seznámila se s předběžnou specifikací a 
kalkulací navrhované opravy, a rozhodla návrhu nevyhovět s tím, že k nákladům na 
opravu komunikace bude přihlédnuto v rozpočtech obce v následujících letech. 
 
Rada obce Rudoltice rozhodla o provedení pouze lokálních oprav poškozených míst 
komunikací, ležícících na p.p.č. 3354/1, 4135/3 a 3095/1, zasypáním štěrkem. 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice provést výše uvedené 
lokální opravy. 

 Termín realizace: 15.4.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost rodiny M. o rozšíření veřejného osvětlení na 
p.p.č. 3095/1, seznámila se s předběžnou specifikací a kalkulací návrhu a rozhodla 
návrhu nevyhovět s tím, že k nákladům na zbudování veřejného osvětlení bude 
přihlédnuto v rozpočtech obce v následujících letech. 

 
 Rada obce Rudoltice se opakovaně seznámila se žádostí pana Š. ohledně koupi části 
p.p.č. 3451/2 (nyní 3451/13) o výměře 753 m2 a po seznámení s vedením vodovodního 
řadu částí p.p.č. 3451/13, jehož grafické znázornění je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej nemovitosti za kupní cenu, 



stanovenou znaleckým posudkem ing. Miloslava Ženky č. 3903-079/11 jako cenou 
obvyklou, poníženou o slevu 30 %  v rozsahu zasaženého území ochranným pásmem 
vodovodu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí schůzku k majetkoprávnímu vypořádání místních 
komunikací ležících na p.p.č. 3206/2, 3205/2 a 3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
svolanou na 28.3.2012 se současnými vlastníky, popř. vlastníky přilehlých nemovitostí. 

 
12) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o odstoupení od výsledku výběrového 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci 
Rudoltice – asfaltizace r. 2010“ mezi Obcí Rudoltice a RYDO, spol. s r.o. se sídlem 
Topolová 2079, Česká Třebová, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je odstoupení od výsledků výběrového řízení ze dne 14.6.2010 na předmět 
zakázky „Ukončení cyklostezky v obci vč. propustku“ a „Komunikace a parkoviště u 
čtyřdomků Zámeček“ a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa – účelová 
komunikace“. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa 
– účelová komunikace“ v následujícím složení: 

 Předseda komise:  Ing. Jan Tejkl 
 Členové komise:  Jaroslav Suchý 
        Jiří Just 
        Iva Stránská 
      Michal Řeháček 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
cyklostezky Lanškroun-Česká Třebová“  v následujícím složení: 

 Předseda komise:  Mgr. Richard Bednář 
 Členové komise:  Mgr. Ivo Kolomý 
         Daniel Žáček 
        Mgr. Lenka Havlenová 
        Erika Kohoutová 
 
 
 
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.  


