
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/17/04/12 
 
 

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

o Zasedání OVBZ dne 4.4.2012 
o Nové NS a dodatky NS 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Přehled předpisů a plateb nájmů za 3/2012 
o Plynové kotle – BD v obci 

b) VISION – uplatnění náhrady škody po bývalém jednateli (pokuta ÚOHS) 
c) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice  
d) Dotace (PK, SFŽP) 
e) Osadní výbor 
f) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Pronájem části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (Ř.) 
o Žádost o směnu p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (Ch.) 
o Prodej p.p.č. 3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (B.) 
o Nabídka prodeje p.p.č. 4491 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (H.) 
o Studie komplexního řešení křižovatky komunikací ležících na p.p.č. 4216/7 a 

p.p.č. 4214 včetně cyklostezky v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
g) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o byt 261/14 
o lokální oprava místní komunikace 

h) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 4.4.2012, 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 3/2012, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 11.4.2012. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/7, 264/11, 606/9 a 605/13 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 602/5, 606/2, 611/9, 
612/13, 614/7, 628/3, dodatku č. 2 k NS 613/10, 620/5, 621/11, dodatku č. 3 k NS 
614/2, 624/1, dodatku č. 5 k NS 617/7 a dodatku č. 6 k NS 614/11, 619/5, 624/8 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 11.4.2012 k BJ č. 
619/13, 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 případné možnosti řešení výměny plynových kotlů 
v bytech BD čp. 261-265 včetně problematiky technického řešení spojeného s 
komínovým systémem.  
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zpracovat analýzu 
stavebních prací, které by byly spojené se stavebními pracemi v této souvislosti. 

 Termín realizace: 15.5.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

3) Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
bere na vědomí vývoj soudního řízení vedeného společností VISION Rudoltice s.r.o. 
proti bývalému jednateli společnosti p. M.Š., o vydání bezdůvodného obohacení 
87 000 Kč s přísl. 
Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice 
revokuje své usnesení ze dne 4.4.2011, č. RO/04/04/11 pod bodem č. 3 a schvaluje 
uplatnění náhrady škody vůči bývalému jednateli společnosti p. M.Š. ve výši 81 000 
Kč, která byla společnosti VISION Rudoltice s.r.o. způsobena, když jí byla v důsledku 
porušení povinností jednatele vždy jednat s péčí řádného hospodáře uložena 
rozhodnutím ze dne 17.3.2008, č.j. S111/2007/VZ-11729/2008/540/MČ, ÚOHS pokuta 
ve výši 80 000 Kč + 1 000 Kč náklady řízení. 

 
4) Rada obce Rudoltice se seznámila s Memorandem k projektu „Cyklostezka Lanškroun 

– Rudoltice“, jehož předmětem je zejména prohlášení Obce Rudoltice a Města 
Lanškroun o plnění veškerých závazků vyplývajících z projektu s tím, že za ně ponesou 
plnou odpovědnost jakož i za všechny případné následky související s projektem, a 
doporučila zastupitelstvu obce Memorandum k projektu „Cyklostezka Lanškroun – 
Rudoltice“ schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č. 

Z/403/12 o poskytnutí grantů na pořízení územních plánů v r. 2012 včetně seznamu 
subjektů, jimž byl grant poskytnut. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Smlouvy o poskytnutí grantu z programu 
Podpora pořízení územních plánů v roce 2012 mezi Pardubickým krajem jako 
poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako příjemcem, jehož předmětem je účelové 
poskytnutí investičního grantu z rozpočtových prostředků PK na „Územní plán 
Rudoltice – návrh“ ve výši 100 000 Kč, a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice 
uzavření smlouvy o poskytnutí grantu schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí Seznam akceptovaných žádostí o podporu 
v rámci operačního programu ŽP schválených řídícím orgánem k poskytnutí 
podpory“. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí p. Petra Konečného o uvolnění z funkce 

předsedy Osadního výboru Zámeček a doporučuje zastupitelstvu obce zvolit do funkce 
předsedy p. Michala Hurta v souladu s podaným návrhem. 

 
7) Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost p. H.D., bytem XXX, o prodej části 



p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze dne 12.5.2011, vzala na vědomí přípis 
p. H.D. ze dne 14.10.2011 i písemnou výzvu obce k vyjádření stanoviska ze dne 
2.4.2012, která zůstala bez jakékoliv odezvy, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 20.10.2011 vyzývá p. 
H.D. k uzavření nájemní smlouvy na předmětnou nemovitost, a to nejpozději v termínu 
do 30.4.2012.  
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce vyzvat paní H.D., bytem XXX, k uzavření 
nájemní smlouvy na předmětnou nemovitost. 

 Termín realizace: 19.4.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí manželů J. a P. Ř., bytem XXX, o koupi 
části pozemku p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje 
Zastupitelstvu obce Rudoltice zveřejnit v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části p.p.č. 
4138/2 v rozsahu graficky znázorněném v žádosti. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o směnu pozemků p.p.č. 89/33 a 89/36 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou p. J.Ch. a J.Ch., a doporučuje zastupitelstvu 
obce zveřejnit v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směny p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitosti mezi Z. a E. B., bytem XXX jako prodávajícími a Obcí Rudoltice jako 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
celkovou kupní cenu 12 040 Kč, a doporučuje zastupitelstvu obce návrh kupní 
smlouvy schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem p. L.H., bytem XXX na odkoupení  p.p.č. 
4491 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 491 m2 ležící pod komunikací, a to Obcí 
Rudoltice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 16 841 Kč, a doporučuje 
zastupitelstvu obce na předložený návrh nepřistoupit.  

 
 Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce stanovit jako maximální výši 
kupní ceny nemovitostí, ležících pod veřejnými komunikacemi v katastru obce 
Rudoltice, na částku 20 Kč/m2. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala problematiku komplexního řešení křížení komunikací 
ležících na p.p.č. 4216/7 a p.p.č. 4214 včetně cyklostezky v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna a schvaluje zadání studie tohoto řešení společnosti VIAPROJEKT se 
sídlem Hradec Králové, Jižní 870 v souladu s předloženou cenovou nabídkou, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zjištění ohledně střešní izolace a zatékání do 

bytového domu čp. 261, a to včetně fotografií, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala stávající neutěšený stav místní komunikace ležící na 
 p.p.č. 4065 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schválila provedení lokálních oprav 



poškozených míst komunikace, a to zasypání štěrkem. 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. provedení lokálních 
oprav místní komunikace. 

 Termín realizace: 30.4.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
 
 
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.  


