
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/04/12 
 
 

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

o Nové NS a dodatky NS 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Vývoj situace ohledně NS uzavřených před 31.7.2008 

b) Návrh závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2011 
c) Smlouvy na dodávání elektrické energie (ČEZ – obec) 
d) Výkon funkce OLH v lesích ve vlastnictví obce 
e) Cyklostezka Lanškroun - Rudoltice 
f) Žádost o finanční dar (Svaz tělesně postižených v ČR, MO Lanškroun) 
g) Žádost o finanční příspěvek na pronájem sálu (ZO KSČM) 
h) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o udělení souhlasu k podnájmu lékařské ordinace (MUDr. Rajbl) 
o Pronájem p.p.č. 215 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Vybudování komunikace na pozemku ve vlastnictví obce (na p.p.č. 3354/1) 
o Nové uspořádání pozemků ve vlastnictví obce v rámci KPÚ  k.ú. Lanškroun 
o Majetkoprávní vypořádání komunikací – p.p.č. 3206/2, 3205/2,3206/3 

i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Byt 261/14 
o Výběrové řízení na revize elektroinstalace v BJ ve vlastnictví obce 

j) Různé 
o SDH Rudoltice 
o Oprava malých památek z projektu Drobná architektura Lanškrounska 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 262/8 a 617/2 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k bytu č. 4 v domě čp 615, 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 bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 21.3.2012 k BJ č. 
612/4, ze dne 28.3.2012 k BJ č. 263/7, 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: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí další informace o vývoji situace ohledně 
nájemních smluv uzavřených před 31.7.2008. 

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 

2011 a doporučila Zastupitelstvu obce Rudoltice závěrečný účet obce Rudoltice za rok 
2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení v podobě návrhu, schválit. 
 Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu vyvěsit návrh závěrečného účtu obce 
Rudoltice za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 
2011, a to v souladu s ust. § 17 odst. 6 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění,  na fyzické i elektronické úřední desce Obecního 



úřadu Rudoltice. 
 Termín realizace: 4.4.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí kalkulaci úspor elektrické energie Obce 
Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice pro smluvní období roku 2012-2014. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi ČEZ prodej, s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 
1/425 jako obchodníkem a Obcí Rudoltice jako zákazníkem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je dodávka elektřiny do odběrných míst 
specifikovaných v příloze smlouvy, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 Termín realizace: 9.4.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice v rámci plnění úkolů zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí mezi ČEZ prodej, s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425 jako 
obchodníkem a ZŠ a MŠ Rudoltice jako zákazníkem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je dodávka elektřiny do odběrných míst specifikovaných 
v příloze smlouvy, a doporučuje příspěvkové organizaci její uzavření. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit stanovisko rady obce k návrhu 
smlouvy o dodávce elektřiny ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 Termín realizace: 9.4.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice se podrobně seznámila s činností odborného lesního hospodáře 
v lesích, stanovenou lesním zákonem, opakovaně projednala návrh správce obecních 
lesů p. Zdeňka Papíka ohledně OLH a schválila vyhlášení výběrového řízení na funkci 
odborného lesního hospodáře v lesích ve vlastnictví obce. 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
funkci odborného lesního hospodáře v lesích ve vlastnictví obce, a to  v následujícím 
složení: 

 Předseda komise: Jiří Just 
 Členové komise: Daniel Žáček 
          Roman Beneš 
          Libor Dostál 
        Michal Řeháček 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru mezi ČS, a.s. a DSO 
Lanškrounsko, jež bude předložen ke schválení shromáždění starostů DSO 
Lanškrounsko dne 11.4.2012 a jejímž předmětem je úvěr na výstavbu cyklostezky 
Lanškroun - Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhy smluv, týkajících se výstavby cyklostezky 
Lanškroun Rudoltice, a to návrhem smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 



ručitelem (obcí) a bankou (ČS, a.s.), návrhy smluv o poskytnutí investičního a 
neinvestičního příspěvku mezi DSO Lanškrounsko a obcí a v případě schválení výše 
uvedené smlouvy o úvěru mezi ČS, a.s. a DSO Lanškrounsko doporučila zastupitelstvu 
obce jejich uzavření schválit. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., Místní 

organizace Lanškroun, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, o poskytnutí 
finančního daru na jejich činnost a rozhodla žádosti vyhovět. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice a 
Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Lanškroun se sídlem 
Hradební, Lanškroun – Vnitřní město, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZO KSČM Rudoltice ze dne 2.4.2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, o finanční příspěvek na pronájem sálu u příležitosti 
konání tradiční prvomájové veselice dne 1.5.2012, a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit uvedený příspěvek předsedovi ZO 
KSČM Rudoltice. 

 Termín realizace: 30.4.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavřenou 
mezi obcí jako pronajímatelem a MUDr. Vlastimilem Rajblem, praktickým lékařem, 
jako nájemcem dne 13.11.2003. 
 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost Mgr. Jiřího Kučery, MBA, podanou 
v zastoupení MUDr. Vlastimila Rajbla dne 22.3.2012, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení včetně přiložených dokumentů a jejímž předmětem je udělení souhlasu 
s podnájemním vztahem, který uzavře MUDr. Vlastimil Rajbl coby podnikající fyzická 
osoba se vznikající právnickou osobou Dr. Rajbl s.r.o. na nebytové prostory ordinace 
praktického lékaře se zázemím a příslušenstvím v domě čp. 95 v Rudolticích, a to na 
dobu určitou do 31.8.2012, a rozhodla žádosti vyhovět a souhlas s podnájemním 
vztahem na dobu určitou udělit.  
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu udělení souhlasu s 
tímto podnájemním vztahem. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 215, zapsané na LV 
č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna.  
 Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr 
pronájmu p.p.č. 215, 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: 9.4.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 



 Rada obce Rudoltice projednala sdělení p. V.M., bytem Rudoltice XXX, ze dne 
3.4.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá starostce obce vyzvat 
vlastníky pozemkových parcel č. 82/2 a 82/17-18,20-21 k vyjádření a návrhu řešení, a 
to nejpozději do 30.4.2012. 

 Termín realizace: 9.4.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem nového uspořádání pozemků ve 
vlastnictví obce (4052, 4070, 4071, 4092, 4095, 3374 a 3444/1 – nově 8747 a 8783) 
v rámci komplexních pozemkových úprav Lanškroun a doporučuje zastupitelstvu obce 
jejich nové uspořádání schválit. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky jednání ze schůzky k majetkoprávnímu 
vypořádání místních komunikací ležících na p.p.č. 3206/2, 3205/2 a 3206/3 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, proběhlé dne 28.3.2012 se současnými vlastníky, popř. 
vlastníky přilehlých nemovitostí. 

 
10) Rada obce Rudoltice schvaluje opravu BJ č.  261/14 a kontrolu stavu izolace střechy 

v tomto bytě za účelem případného vypsání výběrového řízení na opravu. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Revize elektroinstalace v BJ ve vlastnictví Obce Rudoltice“. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje organizací výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Revize elektroinstalace v BJ ve vlastnictví Obce Rudoltice“ 
společnost VISION Rudoltice s.r.o. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Revize elektroinstalace v BJ ve vlastnictví Obce 
Rudoltice“  v následujícím složení: 

 Předseda komise: Mgr. Richard Bednář  
 Členové komise:  Miloslav Šrámek 
        Iva Stránská 
        Mgr. Lenka Havlenová 
                 Helena Filípková 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí možnost požádat o příspěvek na opravu malých 
památek z projektu Drobná architektura Lanškrounska (v rámci DSO Lanškrounsko). 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starosty SDH Rudoltice p. René Žáčka 
o činnosti SDH v roce 2011 a plánech 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.  


