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USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/29/11/11
1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Vzdělávací projekt „Klíče pro život“

b)  Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Přehled právních úkonů Mgr. Hrubana 

ke dni 28. 11. 2011

 •  Dopis nájemníka P. S., XXX

c)  Smlouva o poskytnutí investičního 

příspěvku – DSO Lanškrounsko

d)  Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 

4245/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

e)  Nabídka p.p.č. 4491 a 4518, 4519 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna k odkupu 

f)  Projekt pěstební činnosti v obecních 

lesích + Návrh správce obecních lesů na 

nákup části obecních lesů Dětřichov

g)  Dohoda o provedení vzájemného 

zápočtu pohledávek a závazků 

h)  Výpočet ceny pro stočné pro rok 2012

i)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Nájemní smlouva na nebytové 

prostory v budově KD Rudoltice 

 •  Nájemní smlouva na p.p.č. 4575 

j)  Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 10/2011

k)  Rozpočet obce Rudoltice na rok 2012

 •  Žádost PS Vodní sporty

l) Různé

2. Rada obce Rudoltice projednala 

za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 

vzdělávací projekt „Klíče pro život“ a s tím 

spojený vzdělávací program „Využití 

prostranství mezi školou a školkou 

v Rudolticích – „Co s ním?“, který je v rámci 

výše uvedeného vzdělávacího projektu 

realizován ZŠ a MŠ Rudoltice.

 

3. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS č. 611/4 a 616/4 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr.  Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 

fondem obce ke dni 28. 11. 2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice se seznámila s právním 

stanoviskem Mgr.  Jiřího Hrubana ve věci 

P. S., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a pověřuje starostku obce ve spolupráci 

s Mgr. Jiřím Hrubanem k předání stanoviska 

právního zástupce písemnou formou 

všem nájemníkům, jichž se problematika 

„starých nájemních smluv“ a s tím spojeného 

sporování správy bytu a částek účtovaných 

na nájemném a službách týká. Se zněním 

právního stanoviska bude seznámeno 

zastupitelstvo obce.

4. Rada obce se seznámila s návrhem 

Smlouvy o poskytnutí investičního 

příspěvku mezi Svazkem obcí Lanškrounsko 

a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí fi nančního příspěvku DSO 

Lanškrounsko z rozpočtu obce na realizaci 

projektu Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice, a to 

za období do 31. 12. 2011 v celkové výši 

1.232.967 Kč, což odpovídá 2/3 hodnoty 

předpokládaných nákladů uvedených v čl. 

I této smlouvy, a doporučila zastupitelstvu 

obce její uzavření schválit.

5. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nabídkou zpětného odkupu p.p.č. 

4245/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

podanou vlastníkem p. J. K., jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a doporučila 

zastupitelstvu obce této nabídky nevyužít.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nabídkou pana L. H., bytem XXX, 

k odprodeji p.p.č. 4491 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (ostatní komunikace) 

o výměře 491 m² za odhadní cenu 

16.841 Kč, a doporučila zastupitelstvu 

obce pokračovat ve vypořádání 

majetkoprávních vztahů k místním 

komunikacím se stejnými cenovými 

podmínkami, tj. 15-20 Kč/m².

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh správce lesů na rozšíření obecního 

majetku obce nákupem části obecních lesů 

Dětřichov, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a doporučila zastupitelstvu obce 

realizaci návrhu neschválit.

Rada obce Rudoltice projednala projekt 

pěstební činnosti v obecních lesích na 

rok 2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu projektu.

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Dohody o provedení vzájemného zápočtu 

pohledávek a závazků mezi Obcí Rudoltice 

a Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, 

advokátkou se sídlem Mohelnice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je započtení vzájemných 

pohledávek a závazků ve výši 147 231 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s výpočtem (kalkulací) ceny pro stočné 

v obci Rudoltice pro rok 2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a doporučila zastupitelstvu obce schválit 

stočné v obci Rudoltice od 1. 1. 2012 ve výši 

80 % ceny vodného. 

10. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi 

Obcí Rudoltice a L. H. se sídlem XXX, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem nebytových prostor 

v budově KD Rudoltice čp. 95, a to kuchyně, 

jídelny a přísl., a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu dohody o ukončení nájmu 

i smlouvy o nájmu nebytových prostor. 

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nájemní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako 

pronajímatelem a L. Š. jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pronájem části 

p.p.č. 4575 v rozsahu 6100 m² za sjednané 

nájemné ve výši 1.000 Kč ročně, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.
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11. Rada obce Rudoltice projednala na základě 

pravomoci svěřené ZO Rozpočtové opatření 

Obce Rudoltice č. 10/2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 

dar škole, oprava hřbitova, bankovní poplatky, 

DSO – cyklostezka, výstavba komunikací, 

a rozhodla rozpočtové opatření schválit.

12. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí 

o fi nanční podporu činnosti s mládeží v obci 

Rudoltice na rok 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla o poskytnutí 

fi nanční podpory ve výši 10 000 Kč za 

podmínky zajištění úklidu autobusových 

zastávek v obci v I. pololetí r. 2012.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

předložit na příští zasedání návrh smlouvy 

o poskytnutí fi nanční podpory.

Termín realizace: 12. 12. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem 

Mgr.  M. M. zařadit do rozpočtu obce fi nanční 

částku, kterou by se obec podílela na vydání 

publikace „Dějiny Rudoltic a jejich majitelů“, 

již v německém jazyce sepsal Dr. Werner 

Switil a jejíž český překlad zpracovala 

Mgr.  Marcela Macháčková, a doporučila 

zastupitelstvu obce návrhu nevyhovět.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

rozpočtu obce Rudoltice na rok 2012, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a doporučila Zastupitelstvu obce Rudoltice 

návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2012, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu vyvěsit návrh rozpočtu obce 

Rudoltice na rok 2012 v souladu s ust. § 11 

odst. 3 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, na fyzické i elektronické úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice.

Termín realizace: 2. 12. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/12/12/11

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

 •  Dodatky k NS pro výkon funkce 

domovního důvěrníka

b)  Zřízení likvidační komise k provedení 

vyřazení a likvidace movitého majetku obce

c)  Návrh společného postupu při nákupu 

energií (DSO Lanškrounsko)

d)  Smlouva o dílo na on-line software Střet 

zájmů dle zák. č. 159/2006 Sb.

e)  Zrušení příspěvkové organizace STAVBY 

Rudoltice

f)  Odpisový plán

g)  Rozpočtová opatření obce č. 11/2011 

a 12/2011

h)  Kultura

 •  Štěpánská zábava 2011

i)  Služby spojené se svozem a likvidací 

odpadu (EKOLA České Libchavy)

 •  Svozový plán odpadu na rok 2012 

 •  Dodatky smluv o dílo

j)  Smlouva o zřízení a provozu sběrného 

místa systému EKOLAMP

k)  Dohoda o poskytnutí účelové dotace 

(PS Vodní sporty)

l)  Závodní stravování

m)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

na zřízení věcného břemene (ČEZ)

 •  Nájemní smlouva k p.p.č. 18/10 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna (L. Š.)

 •  Nájemní smlouva k p.p.č. 466/1 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna (J. a V. P., L.B.)

 •  Žádost o zhotovení příjezdové 

komunikace a její údržbu (L. J.)

 •  Vypořádání majetkoprávních vztahů 

k p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (Ch.)

n)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Dodatek ke smlouvě o dílo – oprava 

MK (Obec Rudoltice – RYDO, s.r.o.)

 •  Rekonstrukce ČOV u BD v obci

 •  Různé

 •  Jednání mezi obcí a Rybářství 

Litomyšl s.r.o. – ČOV u OÚ

 •  Tříkrálová sbírka 2012

 •  Stanovisko Vrchního soudu 

v Praze k usnesení starosty obce 

RNDr. Kolomého

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS č. 619/4, 614/5 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 263/3, 603/1, 604/10, 

610/9, 615/2, 620/1,620/3, 620/4, 620/6, 620/8, 

620/10, 620/11, 620/13, 622/1, 622/2, 622/3, 

622/4, 622/7, 622/8, 622/10, 622/11, 622/12, 

622/13, 623/2, 623/4, 623/5, 623/6, 623/10, 

623/11, 623/12, 623/13, 625/1, 625/2, 625/3, 

626/1, 626/2, 627/2, 627/4, 628/1, 628/4, 

dodatku č. 2 k NS č. 621/4, 616/12, 611/12 

a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 29. 11. 2011 

k BJ č. 262/1, ze dne 1. 12. 2011 k BJ 

č. 608/8, ze dne 6. 12. 2011 k BJ č. 601/4, 

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 schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 261/6, dodatku č. 2 

k NS č. 623/6, 625/1, 619/10, 604/4, 605/6, 

610/8, 621/8, 607/2, 628/1 a dále dodatku 

č. 3 k NS č. 618/1, 617/11, 614/8 , jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž 

předmětem je sleva z nájmu za výkon 

funkce domovního důvěrníka, a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o slevu z nájmu k bytu č. 12 v domě čp. 602, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem jsou problémy s plísní 

v bytě, a schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS 

602/12, jehož předmětem je sleva z nájmu, 

a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

3. Rada obce schvaluje zřízení likvidační 

komise k provedení vyřazení a likvidace 

movitého majetku obce v následujícím složení:

předseda: Daniel Žáček

členové: Iva Stránská, Erika Kohoutová

Zahájení činnosti komise: 13. 12. 2011

Ukončení činnosti komise: 31. 12. 2011

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

společného postupu při nákupu energií, 

vznesený DSO Lanškrounsko, a rozhodla se 

ke společnému postupu při nákupu energií 

nepřipojit.

Rada obce Rudoltice rozhodla, že půjde 

cestou vyjednávání se stávajícím dodavatelem 

energií o případném snížení cen a pověřuje 

starostku obce zahájením vyjednávání.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

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

U Velorexu 1301, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

provoz, údržba, aktualizace, zabezpečení 

a podpora on-line softwaru Střet zájmů 

(zák. č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice zrušení 

příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice, 

se sídlem Rudoltice čp. 95, IČ: 701 88 165 ke 

dni 31. 12. 2011. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

odstoupení z funkce vedoucího příspěvkové 

organizace STAVBY Rudoltice p. Oldřicha 

Rezka ze dne 9. 12. 2011 ke dni 31. 12. 2011.
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je zajištění odběru jednoho hlavního jídla 

denně v pracovní dny pro zaměstnance 

odběratele, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

k podpisu dohody a smlouvy.

14. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na 

zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice 

jako stranou budoucí povinnou z věcného 

břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Teplická 874/8, jako stranou 

budoucí oprávněnou z věcného břemene, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na 

p.p.č. 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

jímž dojde k zajištění strpění, umístění, zřízení 

a provozování distribuční soustavy, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

15. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o pronájmu pozemku mezi Obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem a L. Š., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

pronájem p.p.č. 18/10 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna na dobu určitou 2 let, s účinností 

od 1. 1. 2012, za roční nájemné ve výši 

1.400 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o pronájmu pozemku mezi Obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem a J. P.,  V. P. 

a L. B., všichni bytem XXX, jako nájemci, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem p.p.č. 466/1 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 1. 2012, za roční nájemné ve 

výši 2.000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku 

obce k podpisu těchto nájemních smluv.

16. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. L. J. o zhotovení příjezdové komunikace 

a propluhání v zimním období ze dne 

15. 11. 2011, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, konstatuje, že návrh rozpočtu pro 

rok 2012 s budováním této komunikace 

nepočítá. Rada obce Rudoltice bere žádost 

na vědomí s tím, že bude vzata v úvahu při 

sestavování rozpočtu na rok 2013.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

majetkoprávního vypořádání p.p.č. 89/36 

ve vlastnictví obce a dále p.p.č. 89/33 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví 

manželů J. a J. Ch., na níž leží část místní 

komunikace, a doporučila zastupitelstvu obce 

rozhodnout o vypořádání majetkoprávních 

vztahů obdobně jako u vypořádání místních 

komunikací, tj. v cenové hladině 15- 20 Kč/m².

součástí tohoto usnesení, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 12 Smlouvy o dílo na služby 

spojené s tříděním odpadu mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, 

jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto dodatků.

11. Rada obce Rudoltice revokuje své 

usnesení ze dne 3. 10. 2011, evidované 

pod č. RO/03/10/11 bod č. 9, odst. 1 –  

v části týkající se Dohody o spolupráci 

a zřízení místa zpětného odběru použitých 

světelných zdrojů po–cházejících 

z domácností mezi Obcí Rudoltice jako 

poskytovatelem místa a EKOLAMP s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa 

kolektivního systému EKOLAMP mezi obcí 

Rudoltice jako provozovatelem a EKOLAMP 

s.r.o. se sídlem Praha 2, nám. I. P. Pavlova 1789/5, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zřízení sběrného 

místa Ekolamp v obci Rudoltice a úprava 

podmínek, za kterých budou smluvní strany 

spolupracovat na provozu tohoto sběrného 

místa, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

12. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Dohody o poskytnutí účelové dotace 

a údržbě čistoty a pořádku autobusových 

zastávek pro I. pololetí roku 2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je poskytnutí účelové dotace ve 

výši 10 000 Kč na podporu činnosti s mládeží 

v obci Rudoltice v I. pololetí roku 2012 a dále 

závazek pravidelné údržby čistoty a pořádku 

5 autobusových zastávek ve vlastnictví obce 

Rudoltice v období od 1. 1. do 30. 6. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

13. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o ukončení smlouvy o poskytování 

závodního stravování mezi J. H., se sídlem 

XXX jako dodavatelem a Obcí Rudoltice jako 

odběratelem, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

o poskytování závodního stravování mezi 

L. H. se sídlem XXX jako dodavatelem a Obcí 

Rudoltice jako odběratelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem 

7. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

odpisového plánu s platností od 31. 12. 2011, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu odpisového plánu.

8. Rada obce Rudoltice projednala na 

základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření Obce Rudoltice č. 11/2011, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je výstavba páteřní 

komunikace v lokalitě Zámeček, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala na základě 

pravomoci svěřené ZO Rozpočtové opatření 

Obce Rudoltice č. 12/2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož předmětem 

je policie a přesun z osobních výdajů na mzdy, 

a rozhodla rozpočtové opatření schválit.

9. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

Kulturní komise obce Rudoltice ze dne 

8. 12. 2011, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, o poskytnutí příspěvku na pořádání 

Štěpánské zábavy ve spolupráci s TJ SOKOL 

Rudoltice dne 25. 12. 2011, a rozhodla žádosti 

vyhovět a TJ SOKOL Rudoltice schválit 

poskytnutí příspěvku ve výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit fi nanční příspěvek předsedovi TJ 

SOKOL Rudoltice.

Termín realizace: 25. 12. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková,  

účetní obce

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Svozový plán odpadu na rok 2012, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na služby 

spojené s odstraňováním odpadu mezi 

obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, 

jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku 

č. 5 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování 

komunálního odpadu z odpadových nádob 

mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 

a EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, 

jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 10 Smlouvy o dílo na sběr 

a odstraňování nebezpečných složek 

komunálního odpadu mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a EKOLA České Libchavy 

s.r.o. jako zhotovitelem, jenž je nedílnou 
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výši XXX, která bude vyplacena z fi nančních 

prostředků ZŠ a MŠ Rudoltice.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rudoltice ze dne 12. 12. 2011 o písemný 

souhlas zřizovatele pro přijímání věcných 

a peněžitých darů školy na pořádání 

Maškarního karnevalu, který se bude konat 

dne 28. 1. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 

vyhovět a souhlas s přijímáním věcných 

a peněžitých darů pro tyto účely vyslovit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit rozhodnutí rady obce ředitelce 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 13. 1. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

5. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se zadáním Územního plánu Rudoltice 

doplněného na základě obdržených 

vyjádření k projednávanému návrhu zadání.

6. Rada obce Rudoltice schvaluje zbavení 

mlčenlivosti právní zástupkyně obce – 

advokátky Mgr.  Jany Hamplové se sídlem 

Mohelnice, Olomoucká 36, pro účely 

poskytnutí materiálů a podání vysvětlení 

Policii ČR v rozsahu okolností týkajících 

se poskytnutí a úhrady právních služeb 

poskytovaných Obci Rudoltice advokátkou 

Mgr.  Janou Hamplovou dle smlouvy 

o poskytování právních služeb ve věci 

odvodu dotací a penále do státního rozpočtu 

za porušení rozpočtové kázně v celkové 

výši 136 080 000 Kč na základě Platebních 

výměrů na odvod za porušení rozpočtové 

kázně, č. j. 85666/08/273980/2605  

a č. j. 85665/08/273980/2605, Platebního 

výměru na penále za porušení rozpočtové 

kázně za období od 10. 11. 2003 do 

9. 10. 2008, č. j. 85667/08/273980/2605, 

a Platebního výměru na penále za porušení 

rozpočtové kázně za období od 18. 9. 2004 

do 9. 10. 2008, č. j. 85668/08/273980/2605, 

vydaných Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí 

dne 9. 10. 2008.

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o průběhu 

příprav na Rudoltický masopust 2012, který 

se koná dne 18. 2. 2012.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně 

ze dne 4. 1. 2012, č. j. MULA 36490/2011, 

o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč za 

porušení povinností stanovených vodním 

zákonem, a to nakládání s povrchovými 

vodami bez povolení k nakládání s vodami, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a vyzývá Komisi životního prostředí k podání 

doporučujícího stanoviska v této věci.

f)  Kultura

 •  Rudoltický masopust 2012

g)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Rozhodnutí Městského úřadu 

v Lanškrouně o uložení pokuty za 

vypouštění odpadních vod bez 

platného povolení

h)  Různé

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 15. 12. 

2011 k BJ č. 610/4, ze dne 20. 12. 2011 

k BJ č. 617/2, 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 projednala 

doporučení Osadního výboru pro bytové 

záležitosti ze dne 13. 12. 2011, 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 11/2011, 

zpracovaný správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 13. 12. 2011.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 3 k NS č. 611/1, jehož 

předmětem je sleva z nájmu za výkon 

funkce domovního důvěrníka, a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

3. Rada obce Rudoltice projednala na 

základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření Obce Rudoltice č. 13/2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem jsou neinvestiční náklady na 

žáky – Město Hranice, příspěvek TJ Sokol 

Rudoltice, a rozhodla rozpočtové opatření 

schválit.

4. Rada obce Rudoltice po seznámení 

s podklady pro poskytování odměn ředitelům, 

zpracovaných Mgr.  Lenkou Havlenovou, 

ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 

19. 12. 2011, schvaluje mimořádnou odměnu 

pro ředitelku příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Rudoltice – Mgr.  Lenku Havlenovou ve 

17. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2011 

mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem 

a RYDO, spol. s r.o. se sídlem Česká Třebová, 

Topolová 2079 jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je rozšíření předmětu díla 

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE 

RUDOLTICE – Komunikace okruh č. 2 – zadní 

sídliště a komunikace k obecnímu úřadu“, 

a to o práce spojené s pokládkou obrubníků 

a dodávkou kanalizačních mříží, a rozhodla 

jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice pověřuje společnost 

VISION Rudoltice s.r.o. zahájením 

přípravných prací na rekonstrukcích ČOV 

u bytových domů v obci.

18. Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis 

z jednání mezi obcí a společností Rybářství 

Litomyšl s.r.o. ze dne 6. 12. 2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a souhlasí 

s řešením problematiky vypouštění odpadních 

vod z ČOV u obecního úřadu do rybníka 

č. 3 způsobem v zápisu uvedeným.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

časový harmonogram Tříkrálové sbírky 

2012 v obci Rudoltice.

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

stanoviskem Vrchního soudu v Praze 

k usnesení starosty obce RNDr. O. K., na 

základě kterého byly poskytnuty odměny 

zástupcům obecních společností a R. K., a to 

co do otázky neplatnosti tohoto usnesení, 

a po seznámení se stavem soudních řízení, 

vedených VISION Rudoltice s.r.o. proti 

bývalému jednateli M. Š. a R. K., souhlasí 

s jejich dalším pokračováním. 

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/05/01/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Zasedání OVBZ dne 13. 12. 2011

 •  Přehled předpisů a plateb – 11/2011

 •  Dodatky k NS pro výkon funkce 

domovního důvěrníka

b)  Rozpočtové opatření obce č. 13/2011 

c)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Odměna ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Žádost o písemný souhlas 

s přijímáním darů škole

d)  Návrh zadání územního plánu Rudoltice

e)  Zbavení mlčenlivosti právní zástupkyně 

obce

USNESENÍ RADY OBCE 

majetku ve vlastnictví obce Rudoltice a na 

pojištění odpovědnosti za škodu na další 

období dle výhodnosti nabídky.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

zajistit vyhlášení výběrového řízení na 

pojištění majetku ve vlastnictví obce Rudoltice 

a na pojištění odpovědnosti za škodu na další 

období dle výhodnosti nabídky.

Termín realizace: 31. 1. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce Rudoltice

7. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s žádostí obchodního družstva KONZUM 

se sídlem v Ústí nad Orlicí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny č. 10-

205 Rudoltice, a v souladu s příslušným 

ustanovením „Smlouvy o poskytování 

dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 

Rudoltice“ ze dne 14. 11. 2006 doporučuje 

zastupitelstvu obce poskytnutí dotace schválit.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

Rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně 

ze dne 4.1.2012, č. j. MULA 36490/2011, 

o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč za porušení 

povinností stanovených vodním zákonem, 

a to nakládání s povrchovými vodami bez 

povolení k nakládání s vodami, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla odvolání 

do rozhodnutí nepodávat.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí p. J. K. o odkoupení p.p.č. 4245/42 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna se slevou, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a doporučila zastupitelstvu obce projednat 

případnou výši slevy a podmínky prodeje.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice na straně jedné, jako prodávajícím 

a oprávněným z předkupního práva a J. B., 

bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím 

a povinným z předkupního práva , jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/23 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 237.190 Kč, 

a doporučuje zastupitelstvu obce uzavření 

kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu schválit.

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh nájemní smlouvy na část p.p.č. 4290 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, předložený 

zástupcem společnosti NOVÝ ZÁMEK s.r.o. 

MgA. P. Kokešem, a pověřuje starostku 

obce dojednáním úprav nájemní smlouvy 

tak, aby všechna její ustanovení odpovídala 

předmětu nájmu, tedy nájmu pozemku.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi Obcí 

Rudoltice jako zaměstnavatelem a p. S. T., 

bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem jsou úklidové práce 

v budově OÚ v Rudolticích v období od 

2. 1. 2012 do 31. 12. 2012, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi Obcí 

Rudoltice jako zaměstnavatelem a p. A. K., 

bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem jsou knihovnické práce 

v období od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi Obcí 

Rudoltice jako zaměstnavatelem a p. M. B., 

bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je údržba hodin ve 

věži kostela v Rudolticích v období od 

2. 1. 2012 do 31. 12. 2012, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto dohod.

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o úhradě neinvestičních nákladů 

na základní školní docházku 50 žáků, 

kteří mají trvalý pobyt v obci Rudoltice 

a v období od 1. 9. do 31. 12. 2011 plnili 

povinnou školní docházku v základních 

školách v Lanškrouně, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejichž výše činí 

133.750 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Dodatku k dohodě o odborné pomoci 

mezi Obcí Rudoltice a Městskou knihovnou 

Lanškroun, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem je 

dohoda o částce na nákup literatury pro 

Obecní knihovnu v Rudolticích ve výši 8 Kč/

obyvatele a prodloužení platnosti dohody do 

31. 12. 2012, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s pojistnou smlouvou o pojištění 

odpovědnosti za škodu podnikatele 

č. 51212407-16, a pojistnou smlouvou 

o pojištění majetku č. 50966137-28, 

uzavřené s pojistitelem Česká pojišťovna 

a.s. se sídlem v Praze 1 a schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení na pojištění 

Termín realizace: 10. 1. 2012

Zodpovídá: Richard Kohout, předseda 

Komise ŽP

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/10/01/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Zasedání OVBZ dne 13. 12. 2011 – M.

 •  Přehled předpisů a plateb – 12/2011

b)  Dohody o provedení práce na rok 2012

c)  Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů 

na základní školní docházku žáků (Město 

Lanškroun)

d)  Dodatek k dohodě o odborné pomoci 

(Městská knihovna Lanškroun)

e)  Pojištění majetku obce

f)  Žádost o dotaci z rozpočtu obce 

(KONZUM, o. d. Ústí nad Orlicí)

g)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Rozhodnutí Městského úřadu 

v Lanškrouně o uložení pokuty za 

vypouštění odpadních vod bez 

platného povolení

 •  Žádost o odkoupení p.p.č. 4245/42 

se slevou (K. J.)

 •  Kupní smlouva a smlouva o věcném 

předkupním právu (J. B.)

 •  Smlouva o nájmu nemovitosti (Nový 

zámek s.r.o.)

 •  Dopravní obslužnost fi rmy Ing. Josefa 

Kořínka – podnět

h)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

i)  Investice a příprava investic pro rok 2012

j)  Různé

 •  Zpráva o trestné činnosti v obci 

za rok 2011

2. Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro bytové 

záležitosti ze dne 13. 12. 2011, vzala na 

vědomí výsledek lustrace v CEE a vyzývá 

žadatele k dodání dokladů, popř. potvrzení 

o platbě energií za poslední 3 měsíce 

v předešlém bydlišti.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním nájemních 

bytů ve vlastnictví obce za období 12/2011, 

zpracovaný správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 10. 1. 2012.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o provedení práce mezi 

Obcí Rudoltice jako zaměstnavatelem 

a Mgr. M. M., bytem Rudoltice XXX, jako 

zaměstnancem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou 

redakční práce na Rudoltickém zpravodaji 

v období od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ RADY OBCE 



ČÍSLO 1/2012, BŘEZEN6 ČÍSLO 1/2012, BŘEZEN 7

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit výše uvedenou odměnu Mgr. M. M. 

z rozpočtu obce.

Termín realizace: 3. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku pracovní smlouvy jednatele 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora 

Dostála a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k jeho podpisu.

6. Rada obce Rudoltice schvaluje pro 

potřeby výběrového řízení na pojištění 

majetku obce komisi pro otevírání obálek 

s nabídkami v následujícím složení:

předseda: Erika Kohoutová

členové: Mgr.  Lenka Havlenová, Jiří Just

7. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o provoz výčepu na Rudoltickém masopustu 

2012 (večerním maškarním reji na sále KD), 

podanou dne 23. 1. 2012 společností EKO 

systém – US spol. s r.o., zastoupenou p. Jiřím 

Dvořákem, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a po seznámení se stanoviskem TJ 

SOKOL Rudoltice rozhodla žádosti vyhovět.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o příspěvek v souvislosti s nácvikem divadelní 

hry na Rudoltickou pouť 2012, podanou 

dne 19. 1. 2012 p. R. S., zástupcem souboru 

Bachadej, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 

a poskytnout příspěvek ve výši 2.000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit schválený příspěvek žadateli.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o postupu 

příprav na Rudoltický masopust 2012.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

obsah jednání obce s Městským úřadem 

v Lanškrouně, odborem ŽP a Rybářství 

Litomyšl s.r.o. v rámci správního řízení 

o odstranění stavby ČOV u Obecního úřadu 

v Rudolticích a dále bere na vědomí další 

postup v legalizaci ČOV.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o pronájem části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (části zámecké aleje), podanou 

společností NOVÝ ZÁMEK s.r.o. se sídlem 

Rudoltice čp. 159, a rozhodla o zveřejnění 

záměru pronájmu části p.p.č. 4290, zapsané 

na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí 

nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

 •  Revize elektro v nájemních bytech

 •  Místní komunikace N. – Ř. – Š.

 •  Návrh smlouvy na poskytování dat 

o odběratelích pitné vody

 •  Žádost o výmalbu společných prostor 

čp. 265

 •  Žádost o zhotovení vchodového 

venkovního světla – čp. 265

i)  Různé

 •  Zpráva o spolupráci MěP Lanškroun 

s obcí v roce 2011

 •  Žádost o zaslání vyjádření (ÚOHS)

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy dodatek č. 1 k NS 601/6, 

608/4, 613/10, 614/1, 620/2, 620/5, 620/12, 

621/11, 622/5, 622/9, dodatek č. 2 k NS 605/9, 

617/10, dodatek č. 3 k NS 616/12, dodatek č. 4 

k NS 617/7, 617/9, dodatek č. 5 k NS 614/11, 

614/13, 616/2, 624/8, dodatek č. 6 k NS 619/5, 

nová NS 611/10, 610/1 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala zpětvzetí 

výpovědi z nájmu bytu č. 11 v domě čp. 624, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla zpětvzetí výpovědi schválit. 

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

odstoupení p. Jiřího Brejši z funkce 

kronikáře obce.

Rada obce Rudoltice volí s účinností od 1. 2. 2012 

do funkce kronikáře obce p. Annu Kopeckou.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi Obcí 

Rudoltice jako zaměstnavatelem a A. K., 

bytem Rudoltice XXX, jako zaměstnancem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem jsou práce v souvislosti 

s vedením kroniky obce, sběr podkladů 

a přepis zápisů do kroniky v období od 

1. 2. 2012 do 31. 12. 2012, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

4. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

Mgr.  M. M. o poskytnutí odměny za práci 

kronikářky obce za období 2009-2010 

a schválila odměnu ve výši 5 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit výše uvedenou odměnu Mgr. M. M. 

z rozpočtu obce.

Termín realizace: 3. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

Mgr. M. M. o poskytnutí odměny za práci na 

přípravě fotografi í pro nástěnný kalendář 

a schválila odměnu ve výši 2 500 Kč.

12. Rada obce Rudoltice projednala podnět 

Ing. Josefa Kořínka k dopravní obslužnosti 

fi rmy Ing. Josefa Kořínka po komunikaci – aleji 

v lokalitě Zámeček, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a souhlasí s postoupením 

podnětu Městskému úřadu v Lanškrouně, 

Odboru dopravy a silničního hospodářství 

s tím, že pro řešení situace na této místní 

komunikaci obec navrhuje umístění 

dopravní značky (zákaz stání, popř. zastavení) 

s dodatkovou tabulkou úpravy doby platnosti 

dle provozní doby fi rmy Ing. Josefa Kořínka.

13. Rada obce Rudoltice schvaluje v zimním 

období provádění temperování neobsazených 

bytů ve vlastnictví obce na 5º C.

14. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

stav příprav investic obce pro rok 2012 

a návrh dalšího postupu, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

15. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za 

rok 2011, zpracovanou Obvodním oddělením 

Policie ČR se sídlem v Lanškrouně, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/25/01/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 624/11

b)  Kronikář obce

 •  Odstoupení z funkce kronikáře

 •  Dohoda o provedení práce

c)  Žádost Mgr. M. M. o poskytnutí odměny

d)  Pracovně právní vztahy – VISION Rudoltice 

s.r.o.

e)  Pojištění majetku obce – komise pro 

otevírání obálek

f)  Kultura

 •  Žádost o provoz výčepu na 

Rudoltickém masopustu 2012

 •  Žádost o příspěvek na pronájem jeviště 

(R. S. – Bachadej)

 •  Rudoltický masopust – info

g)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Jednání s Městským úřadem 

v Lanškrouně, Rybářství Litomyšl 

s.r.o. – ČOV u OÚ

 •  Záměr pronájmu části p.p.č. 4290 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Smlouva o zřízení věcného břemene 

(ČEZ Distribuce, a.s.)

 •  Žádost p. L. o uložení stavební suti 

h)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Výběrové řízení na zakázku 

„Rekonstrukce čistíren odpadních vod 

BD čp. 261-265 v Rudolticích“ 

+ komise pro otevírání obálek

USNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/07/02/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Vývoz kalu z ČOV

b)  Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2011

c)  Návrh na ocenění občana obce za 

poskytnutí první pomoci

d)  Bytový fond

 •  Přehled právních úkonů 

Mgr.  Jiřího Hrubana ke dni 7. 2. 2012

 •  Žádosti o slevu z nájmu

 •  Výpověď z nájmu bytu

e)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Nabídka majetku

f)  Žádost o poskytnutí příspěvku na 

vybavení mužstva staré gardy (Team 

Old Bulls Rudoltice)

g)  Dodatek ke smlouvě o závodním 

stravování (Ludvík Havelka)

h)  Hlídková činnost MěP v obci pro rok 2012

i)  Kultura

 •  Žádost o prominutí poplatku za 

zapůjčení sálu (TJ SOKOL Rudoltice)

 •  Žádost o sponzorský dar a příspěvek 

na pořádání plesu (SDH Rudoltice)

 •  Žádost o příspěvek na pronájem sálu 

(ZŠ a MŠ Rudoltice)

 •  Divadelní představení ŠVESTKA (divadelní 

společnost BOUDA z Těchonína)

 •  Rudoltická pouť 2011

j)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Smlouva o zřízení věcného břemene 

(ČEZ Distribuce, a.s.)

 •  Informace o úmyslu podnikatelského 

a investičního záměru v katastru obce

k)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Závady na bytovém fondu obce

 •  Žádost na rozšíření parkoviště u BD  čp. 618

l)  Různé

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace jednatele společnosti VISION 

Rudoltice o vývozu kalu z ČOV na 

p.p.č. 4396, 4398, 4397. 

Rada obce Rudoltice po projednání 

zjištěného pochybení na straně společnosti 

VISION Rudoltice rozhodla, že případná 

škoda, která v této souvislosti obci vznikne, 

půjde k tíži zodpovědné osoby, tedy 

statutárního zástupce společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. p. Libora Dostála.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice v případě likvidace kalu 

z ČOV postupovat v souladu se zákonem.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, z něhož vyplývá, 

že při přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice realizaci této opravy.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o poskytování údajů 

provozovatelem vodovodu č. 25/01/2012/

Fi mezi Obcí Rudoltice jako vlastníkem 

a společností VAK Jablonné nad Orlicí, 

a.s. jako provozovatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a jejímž 

předmětem je poskytování údajů 

provozovatelem vodovodu – přehledu 

o odebraném množství pitné vody 

z veřejného vodovodu odběrateli, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o výmalbu společných prostor čp. 265 ze 

dne 16. 1. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice realizaci výmalby zajistit.

Termín realizace: 

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION 

Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o zhotovení vchodového venkovního 

světla na bytovém domě čp. 265 ze dne 

16. 1. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá jednateli 

společnosti VISION Rudoltice vypracovat 

předběžnou kalkulaci nákladů a ve 

spolupráci se starostkou obce informovat 

o postupu realizace žadatele a domovního 

důvěrníka domu.

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o., 

Lenka Bártlová, starostka obce

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávu Městské policie Lanškroun o její 

činnosti na území obce i o spolupráci 

s Obcí Rudoltice v r. 2011, a to na základě 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 

30. 4. 2011.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace jednatele společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. o závažných případech – 

závadách bytového fondu (čp. 604, 613, 616).

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyjádření obce Rudoltice k žádosti 

ÚOHS ve věci postupu při uzavření 

smlouvy o poskytování právních služeb 

ze dne 5. 6. 2008 s Mgr. Janou Zwyrtek 

Hamplovou, AK Mohelnice.

u Lanškrouna, v rozsahu znázorněném 

v příloze tohoto usnesení.

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 části p.p.č. 4290, zapsané 

na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu 

znázorněném v příloze tohoto usnesení.

Termín realizace: 26. 01. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. IE-12-2002507/VB/12, Rudoltice, vývody 

z TS 261, I. etapa, rek. NN, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla její 

uzavření mezi Obcí Rudoltice jako stranou 

povinnou z věcného břemene a ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 

874/8, jako stranou oprávněnou z věcného 

břemene, schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p J. L. o možnost uložení stavební suti na 

pozemcích ve vlastnictví obce a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

9. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

zadávacích podmínek výběrového řízení 

na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Rekonstrukce čistíren odpadních 

vod bytových domů čp. 261-265 

v Rudolticích“, jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla o jejich 

schválení.

 

Rada obce Rudoltice schvaluje pro potřeby 

výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce 

čistíren odpadních vod BD čp. 261-265 

v Rudolticích“ komisi pro otevírání obálek 

s nabídkami v následujícím složení:

předseda: Ing. Jan Tejkl

členové: Miloslav Šrámek, Roman Beneš, 

Jiří Just, Libor Dostál

Rada obce Rudoltice rozhodla, že veškeré 

byty ve vlastnictví obce musí mít platnou 

revizi elektroinstalace.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice zajištění revizí.

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION 

Rudoltice s.r.o.

 

Rada obce Rudoltice projednala opravu 

části místní komunikace na p.p.č. 4293/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje její 

dokončení v rozsahu dle přiloženého zákresu.

USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit uvedený příspěvek příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

Rada obce Rudoltice souhlasí s konáním 

divadelního představení ŠVESTKA v podání 

divadelní společnosti z Těchonína „Bouda“ 

v pátek dne 13. 4. 2012 na sále Kulturního 

domu v Rudolticích.

Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí 

příspěvku divadelní společnosti Bouda ve 

výši 500 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

organizací divadelního představení.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

uvedený příspěvek vyplatit zástupci divadelní 

společnosti.

Termín realizace: 13. 4. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou 

p. Františka Lagrona se sídlem v Přelouči 

o zajištění zábavných atrakcí na Rudoltickou 

pouť 2012 ve dnech 16. – 17. 6. 2012 

a pověřuje starostku obce předložením 

návrhu smlouvy o zajištění zábavných atrakcí 

v souladu s přednesenou nabídkou.

Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou 

programu „Bonbóňoviny“ od organizace Letní 

Sněhulák na Rudoltickou pouť 2012 a pověřuje 

starostku obce předložením návrhu smlouvy 

v souladu s přednesenou nabídkou.

11. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IE-

12-2002507/VB/12.1, Rudoltice, vývody 

z TS 261, I. etapa, rek. NN“ mezi MNV 

Rudoltice jako stranou povinnou z věcného 

břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Teplická 874/8, jako stranou 

oprávněnou z věcného břemene, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene 

na p.p.č. 508 zapsané na LV č. 1 pro obec 

Rudoltice a  k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí návštěvu 

zástupců Society Boom o.s., jejímž účelem 

bylo představení úmyslu podnikatelského 

a investičního záměru v katastru obce tak, jak je 

uvedeno v zápisu ze dne 3. 2. 2012.

12. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

závadami na bytovém fondu obce za období 

od 1. 1. 2012.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit rozhodnutí rady Vilému Jílkovi.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 

závodního stravování ze dne 13. 12. 2011 

mezi Obcí Rudoltice a p. Ludvíkem Havelkou 

se sídlem Ostrov, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem je 

navýšení ceny jídla, stanoveného v čl. 2 

Smlouvy o poskytování závodního stravování, 

a rozhodla uzavření dodatku č. 1 schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

k podpisu tohoto dodatku.

9. Rada obce Rudoltice po projednání zprávy 

MěP Lanškroun ze dne 23. 1. 2012 o spolupráci 

s obcí za rok 2011 a po seznámení s přehledem 

hlídkové činnosti za období 10-12/2011 

souhlasí pro následující období se změnou 

frekvence hlídkové činnosti MěP na území obce 

s tím, že pověřuje starostku obce dojednáním 

podrobností s velitelem městské policie.

10. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

TJ SOKOL Rudoltice ze dne 25. 1. 2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

o prominutí poplatku za zapůjčení sálu 

u příležitosti konání Sportovního plesu dne 

14. 1. 2012, a rozhodla žádosti vyhovět 

a poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit uvedený příspěvek předsedovi TJ 

SOKOL Rudoltice.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost SDH 

Rudoltice ze dne 2. 2. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, o sponzorský dar 

a příspěvek na pořádání Hasičského plesu 

dne 4. 2. 2012, a rozhodla žádosti vyhovět 

a poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

poskytnutí sponzorského daru ze strany obce 

v podobě 4 ks barevných polštářů.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit uvedený příspěvek starostovi SDH 

Rudoltice.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 25. 1. 2012, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

o příspěvek na pronájem sálu u příležitosti 

konání Maškarního karnevalu dne 28. 1. 2012, 

a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 

příspěvek ve výši 700 Kč.

4. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s dopisem pana J. J. ze dne 26. 1. 2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a schválila ocenění p. J. F., nar. XXX bytem XXX 

poskytnutím věcného daru v hodnotě XXX Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

předáním věcného daru p. J. F. starostku 

a místostarostku obce.

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr.  Jiřího Hrubana, 

učiněných v souvislosti s bytovým fondem 

obce ke dni 7. 2. 2012, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o slevu z nájmu k bytu č. 8 v domě čp. 620, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

seznámila se s fotodokumentací a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit rozhodnutí rady žadatelce.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o slevu z nájmu k bytu č. 1 v domě čp. 616, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

seznámila se s fotodokumentací a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit rozhodnutí rady žadatelce.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 30. 1. 2012 

k BJ č. 613/2, 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

6. Rada obce Rudoltice projednala nabídku 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice 

ze dne 25. 1. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

nabídka 25 kusů starých kovových dětských 

židliček z MŠ, a rozhodla nabídky nevyužít.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit rozhodnutí rady ředitelce příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 15. 2. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

7. Rada obce Rudoltice projednala žádost TJ 

SOKOL Rudoltice – Teamu Old Bulls Rudoltice 

ze dne 25. 1. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí příspěvku na vybavení mužstva 

staré gardy, a rozhodla žádosti nevyhovět. 

USNESENÍ RADY OBCE 

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 fi nanční 

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. Miroslavem 

Hajnovičem předloženo obci nejpozději do 

15. 12. 2012.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit uvedený příspěvek předsedovi 

klubu p. Miroslavu Hajnovičovi.

Termín realizace: 29. 2. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

i)  Smlouva o zajištění zábavných atrakcí 

(František Lagron)

j)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o asfaltizaci, příp. opravu místní 

komunikace (M.)

 •  Žádost o rozšíření veřejného osvětlení (M.)

k)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Výběrové řízení „Rekonstrukce čistíren 

odpadních vod BD čp. 261-265 

v Rudolticích“

 •  Závady na bytovém fondu obce – 

prohlídka bytů dne 13. 2. 2012

 •  Žádost na rozšíření parkoviště u BD čp. 618

 •  Žádosti a sdělení BD čp. 261, 604

l)  Různé

 •  Informace k zák. č. 472/2011 Sb. + 

výklad přechodných ustanovení k § 166

 •  Projekt „Omalovánky – bezpečně na silnici“

 •  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 

Rada obce Rudoltice 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 grafi ckým znázorněním, jež je přílohou 

této žádosti, a ukládá společnosti VISION 

Rudoltice zpracovat kalkulaci nákladů na 

požadovanou úpravu parkoviště.

Termín realizace: 20. 2. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, 

VISION Rudoltice s.r.o.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/15/02/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

•  Volba nového předsedy komise pro 

otevírání obálek s nabídkami ve VŘ 

„Rekonstrukce čistíren odpadních vod BD 

čp. 261-265 v Rudolticích“

2. Rada obce Rudoltice volí pro potřeby 

výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce 

čistíren odpadních vod BD čp. 261-265 

v Rudolticích“ nového předsedu komise 

pro otevírání obálek s nabídkami, 

a to Mgr.  Richarda Bednáře.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/21/02/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Zasedání OVBZ dne 9. 2. 2012

 •  Přehled předpisů a plateb za r. 2011, 

1/2012

 •  Nové NS a dodatky NS

 •  Výpověď z nájmu bytu + Dohoda 

o ukončení nájmu bytu – BJ č. 622/3

 •  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 fi nanční 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

 •  Zápis do kroniky obce 1-7/2011

 •  Rudoltická pouť 2012

USNESENÍ RADY OBCE 
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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, jenž 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. Miloslavem Šrámkem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a dále bere na vědomí poskytnutí informací 

v zákonem stanovené lhůtě 30-ti 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. Miloslavem Šrámkem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a pověřuje starostku obce poskytnutím 

informací žadateli v zákonem stanovené 

lhůtě 30-ti 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. Jiřím Brejšou, a konstatuje, že 

předložený návrh zápisu do kroniky obce 

neodpovídá běžným standardům. 

Rada obce Rudoltice doporučuje starostce obce 

pozvat p. Jiřího Brejšu na příští zasedání rady.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí 

mezi Obcí Rudoltice jako pořadatelem 

a Františkem Lagronem se sídlem Přelouč, 

Pražská 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 Marešových 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 grafi ckým 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. 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE Č. OZ/19/12/11
1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Helenu Filípkovou 

a Mgr. Lenku Havlenovou a zapisovatelkou 

Michaelu Zvárovou.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

následující program zasedání zastupitelstva:

1)  Zahájení

2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3)  Schválení programu

4)  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2011

5)  Informace k Územnímu plánu Rudoltice

6)  Dopis nájemníka P. S., bytem Rudoltice 

7)  Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 

4245/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

7a) Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4293/23 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

8)  Návrh správce lesů na rozšíření majetku obce

9)  Zrušení příspěvkové organizace STAVBY 

Rudoltice

10)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

11)  Cena stočného pro rok 2012

12)  Rozpočet obce Rudoltice na rok 2012

13)  Stížnosti

14)  Různé

15)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2011, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, z něhož vyplývá, 

že při dílčím přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o postupu ve 

věci Územnímu plánu Rudoltice s tím, 

že na veřejném zasedání zastupitelstva 

obce v  lednu 2012 bude projednán 

čistopis zadání Územního plánu Rudoltice 

a následně požádán Pardubický kraj 

o poskytnutí grantu v rámci programu 

„Podpora pořízení územních plánů v r. 2012“.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí stanovisko Mgr.  Jiřího Hrubana, 

právního zástupce obce v oblasti bytového 

fondu, ve věci dopisu nájemníka P. S. 

bytem Rudoltice XXX, jejichž znění jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a dále 

bere na vědomí postup rady obce ve věci 

problematiky „starých nájemních smluv“ 

a s tím spojeného sporování správy bytu 

a částek účtovaných na nájemném a službách 

spojených s užíváním bytu.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

nabídku zpětného odkupu p.p.č. 4245/20 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou 

vlastníkem p. J. K., jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, v souladu s Kupní smlouvou 

a smlouvou o věcném předkupním právu ze 

dne 4. 8. 2010, a rozhodlo předkupního práva 

nevyužít.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

nabídku zpětného odkupu p.p.č. 4293/23 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, podanou vlastníkem 

p. I. G., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

v souladu s Kupní smlouvou a smlouvou 

o věcném předkupním právu ze dne 11. 11. 2008, 

a rozhodlo předkupního práva nevyužít.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh správce lesů na rozšíření obecního 

majetku obce nákupem části obecních lesů 

Dětřichov ze dne 14. 11. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla realizaci 

návrhu neschválit.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

zrušení příspěvkové organizace STAVBY 

Rudoltice, se sídlem Rudoltice čp. 95, 

IČ: 70188165 a to ke dni 31. 12. 2011.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí 

odstoupení z funkce vedoucího příspěvkové 

organizace STAVBY Rudoltice p. Oldřichem 

Rezkem ze dne 9. 12. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, ke dni 31. 12. 2011.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí usnesení Výboru Státního fondu 

dopravní infrastruktury č. 861 ze dne 

8. 11. 2011, kterým byl DSO Lanškrounsko 

schválen příspěvek (65 % uznatelných 

nákladů) na investiční akci „Cyklostezka 

Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa“, tj. 

úsek Lanškroun – Rudoltice v celkové výši 

5 987 000 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje podíl 

obce Rudoltice na dofi nancování investiční 

akce „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 

I. etapa“, tj. úseku Lanškroun – Rudoltice ve 

výši 2/3 celkových nákladů, vzniklých nad 

rámec přípravy podkladů k vydání územního 

rozhodnutí na tomto úseku.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí celkovou výši předpokládaných 

nákladů na přípravu předmětné stavby 

nad rámec přípravy podkladů k vydání 

územního rozhodnutí na realizaci projektu 

Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 

I. etapa Lanškroun – Rudoltice, a to za období 

do 31. 12. 2011, která činí 1.849.450 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh Smlouvy o poskytnutí investičního 

příspěvku mezi Svazkem obcí Lanškrounsko 

a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí fi nančního příspěvku DSO 

Lanškrounsko z rozpočtu obce na realizaci 

projektu Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice, a to 

za období do 31. 12. 2011 v celkové výši 

1.232.967 Kč, což odpovídá 2/3 hodnoty 

předpokládaných nákladů uvedených 

v čl. I této smlouvy, a rozhodlo její uzavření 

schválit.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo výpočet (kalkulaci) ceny pro 

stočné v obci Rudoltice pro rok 2012, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a s účinností od 1. 1.  2012 schvaluje stočné 

v obci Rudoltice ve výši 80 % ceny vodného. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí vyjádření Pozemkového fondu 

České republiky ze dne 5.12.2011, doručené 

obecnímu úřadu prostřednictvím datové 

schránky dne 19.12.2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, kterým PF ČR 

uděluje souhlas s dodatečným povolením 

a kolaudací stavby ČOV na p.p.č. 3155/5 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (stávající 

černá stavba ČOV u OÚ).

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Mgr.  M. M. zařadit do 

rozpočtu obce fi nanční částku, kterou 

by se obec podílela na vydání publikace 

„Dějiny Rudoltic a jejich majitelů“, již 

v německém jazyce zpracoval Dr. Werner 

Switil a jejíž český překlad zpracovala Mgr.  

M. M., a rozhodlo návrhu nevyhovět.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh rozpočtu obce Rudoltice 

na rok 2012, zveřejněný v souladu s ust. § 11 

odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, na fyzické i elektronické úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

rozpočet obce Rudoltice pro rok 2012 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši 21 852,6 tis. Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 832,6 tis. Kč

fi nancování ve výši 3 020 tis. Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 

1 060 tis. Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL 

RUDOLTICE ve výši 80 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, 

že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být 

překročen jim stanovený objem provozních 

a investičních výdajů dle jednotlivých 

paragrafů schváleného rozpočtu roku 2012. 

V rámci paragrafů se změna v jednotlivých 

položkách výdajů povoluje.

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že 

od posledního zasedání zastupitelstva obce 

nebyla podána žádná stížnost.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE Č. OZ/26/01/12
1.  Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Michala Řeháčka a Daniela 

Žáčka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

2.   Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje

 následující program zasedání zastupitelstva:

1)   Zahájení

2)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3)   Schválení programu

4)   Zadání Územního plánu Rudoltice

5)   Informace Občanského sdružení obce bez 

korupce

6)   Žádost o dotaci z rozpočtu obce

 (KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí)

7)   Problém s vyvážením a uskladněním

 materiálu z ČOV

8)   Kupní smlouva a smlouva o věcném

 předkupním právu k p.p.č. 4245/23

9)   Žádost o odkoupení p.p.č. 4245/42 se slevou

10)  Různé

11)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

zadání územního plánu Rudoltice.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

podání žádosti o poskytnutí grantu 

z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje v rámci programu Podpora pořízení 

územních plánů v roce 2012.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

starostce obce požádat o poskytnutí grantu 

z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje v rámci programu Podpora pořízení 

územních plánů v roce 2012.

Termín realizace: 1. 2. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informace o podaných trestních oznámeních 

Občanským sdružením obce bez korupce.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo se Smlouvou o poskytování 

dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny č. 10-205  

Rudoltice ze dne 14. 11. 2006.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí vyúčtování neinvestiční dotace 

poskytnuté obchodnímu družstvu KONZUM 

o.d. Ústí nad Orlicí za rok 2011.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

žádost obchodního družstva KONZUM, 

o.d. Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce ve výši 100 000 Kč na rok 

2012 a na základě přehledu dosažených tržeb 

prodejny č. 10-205 Rudoltice v roce 2011 

schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace 

v požadované výši.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

účetní obce vyplatit obchodnímu družstvu 

KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí dotaci ve 

výši 100 000 Kč v souladu s čl. III Smlouvy 

o poskytování dotace z rozpočtu obce na 

úhradu nákladů souvisejících s provozem 

prodejny č. 10-205 Rudoltice.

Termín realizace: 31. 1. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

6. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce prošetřit 

uskladnění vyváženého materiálu fi rmou Vision 

Rudoltice s.r.o. z ČOV v majetku obce Rudoltice 

na plochy, které k tomu účelu nejsou určené.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní 

smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 

právu mezi Obcí Rudoltice jako prodávající 

a oprávněnou z předkupního práva a J. B., 

bytem XXX, jako kupujícím a povinným 

z předkupního práva, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

prodej p.p.č. 4245/23, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území 

Rudoltice u Lanškrouna, za ujednanou kupní 

cenu 237.190,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce 

k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

žádost p. J. K. o odkoupení p.p.č. 4245/42 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna se slevou, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, vzala 

v úvahu stávající kupní cenu nemovitosti ve 

výši 281 090 Kč a rozhodla žádosti nevyhovět.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí náklady obce spojené s údržbou 

zeleně a zimní údržbou komunikací na území 

obce za roky 2010 a 2011.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo 

se závažnými závadami nájemních bytů, které 

jsou v těchto dnech řešeny, a to v podobě 

opadaných obkladů v kuchyni, koupelně v BD 

čp. 616, 604 a dále s rozsáhlou plísní a prosakem 

vody do přízemního bytu v BD čp. 613, jež jsou 

natolik závažného charakteru, že bylo nájemnici 

bytu doporučeno požádat o jeho výměnu. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo 

s přiloženou fotodokumentací těchto závad.

Lenka Bártlová, starostka obce, v. r. Erika 

Kohoutová, místostarostka obce, v. r.

Tel./fax: 465 323 124
Tel.: 463 351 551, 463 351 553

E-mail: ou@rudoltice.cz 
michaela.zvarova@rudoltice.cz
jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

www.rudoltice.cz

Starostka obce:

Tel.: 463 351 552
Mob. telefon: 776 023 736

E-mail: bartlova@ow.cz 
lenka.bartlova@rudoltice.cz

Obecní úřad v Rudolticích

Rudoltice čp. 95

561 25

STATISTIKA HLASOVÁNÍ 

ZASTUPITELŮ OBCE V ROCE 2011

ZASTUPITELÉ
CELKEM ROK 2011

PRO PROTI ZDŽEL SE

Bártlová Lenka 96 5 2

Kohoutová Erika 85 2 –

Tejkl Jan Ing. 70 6 1

Žáček Daniel 93 8 1

Filípková Helena 94 7 2

Bednář Richard Mgr.  90 9 4

Blaschke Michal Mgr.  86 8 9

Just Jiří 93 8 2

Stránská Iva 74 7 1

Havlenová Lenka Mgr.  46 3 10

Šrámek Miloslav 64 15 18

Suchý Jaroslav 48 8 17

Kolomý Ivo Mgr.  43 11 29

Řeháček Michal 66 6 31

Beneš Roman 44 1 20


