
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) 
b) Výsledky výběrového řízení na OLH 

o Mandátní smlouva a smlouva o výkonu funkce OLH 
c) Bytový fond 

o Dodatky k NS pro výkon funkce domovního důvěrníka 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Schůzka obce s domovními důvěrníky 
o Žádost o zateplení sušárny v BD čp. 602 
o Žádost o povolení k vybudování dlážděného posezení u BD čp. 620 
o Plíseň – BJ č. 262/8 (D.) 

d) Výsledky výběrového řízení na osvětlení cyklostezky La - Rud 
e) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 1/2012 
f) Žádost o rekonstrukci dětského hřiště a umístění odpadkového koše 
g) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Pracovně-právní vztahy v ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

h) Kultura 
o Žádost o změnu ve sjednání dohody o provedení práce (Mgr. M.M.) 
o Kladení věnců 
o Rudoltická pouť 2012 

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce) 
o Dopis p. H.D. k prodeji části p.p.č. 3093/2  
o Smlouva o podmínkách provedení stavby (ŘSD ČR) 
o Obnova komunikace na p.p.č. 3087/2 
o Zbudování kanalizace a zpevněné komunikace k p.p.č. 4218/19 (K.) 
o Pád stromu v zámecké aleji 
o Doplnění dopravního značení na MK na p.p.č. 4290 (Zámecká alej) 

j) Vyčištění p.p.č. 4208 ve správě PF ČR 
k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Retardéry v lokalitě Zámeček 
l) Různé 

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhodnocení hospodaření v lesích ve vlastnictví 

obce, provedené správcem lesů p. Zdeňkem Papíkem – LESPAP.   
 

3) Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Výkon funkce odborného lesního hospodáře v lesích 
v majetku obce Rudoltice“ a jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče p. 
Vratislava Pecháčka se sídlem Svinná 10, IČ: 612 15 147, s nabídkovou cenou ve výši 
370 Kč/ha a rok. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Mandátní smlouvy a smlouvy o výkonu funkce 
odborného lesního hospodáře mezi obcí Rudoltice jako mandantem a Vratislavem 
Pecháčkem, se sídlem Svinná 10 jako mandatářem a odborným lesním hospodářem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je dohled na řádné plnění 



uzavřené obchodní smlouvy o provádění lesních prací na lesních pozemcích obce, 
sledování průběžného stavu lesních cest a návrhu opatření k nápravě a dále 
zajišťování výkonu funkce odborného lesního hospodáře dle zákona o lesích v platném 
znění, to vše na dobu určitou od 15.5.2012 do 30.6.2014 za vzájemně ujednanou 
odměnu ve výši 370 Kč/ha/rok, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o schůzce zástupců obce a VISION 

Rudoltice s.r.o. s domovními důvěrníky BD ve vlastnictví obce. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 262/11, NS 265/14, NS 
601/4, NS 609/7, NS 627/1 a dodatek č. 2 k NS 264/10, NS 602/2, NS 608/6, NS 612/3, 
NS 613/8, NS 626/2, dodatek č. 3 k NS 620/5 a dodatek č. 7 k NS 624/8, jejichž 
předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka, a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 19.4.2012 k BJ č. 
609/9, 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 žádost manželů Z., bytem Rudoltice čp. XXX ze dne 
19.4.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zateplení 
sušárny v BD, a rozhodla provedení zateplení povolit za podmínek stanovených v 
příloze, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a to na náklady žadatelů. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost bytového domu čp. 620 ze dne 25.4.2012, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je povolení k vybudování 
dlážděného posezení u bytového domu, a rozhodla žádosti vyhovět za podmínek 
stanovených v příloze, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a to na náklady 
žadatelů.  

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s fotografiemi plísní v BJ č. 262/8, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a schvaluje uzavření dodatku k NS, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je sleva z nájmu ve výši 10 % od 1.5.2012 do 
30.6.2012. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

5) Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice část 
k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – dodávka a montáž osvětlení“ a jako nejvhodnější 
nabídku schvaluje nabídku uchazeče ELEKTRO KSK spol. s r.o. se sídlem Lidická 
375, Lanškroun, IČ: 481 722 278 s nabídkovou cenou ve výši 1 096 850 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit na příští zasedání návrh smlouvy o 
dílo. 

 Termín realizace: 15.5.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 



opatření obce Rudoltice č. 1/2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je zapojení účetní rezervy na výstavbu veřejného osvětlení cyklostezky, a 
rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala žádost některých nájemníků z BD čp. 264 a 265 o 

rekonstrukci dětského hřiště a umístění odpadkového koše ze dne 18.4.2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout dřevo ve 
formě kulatiny, plastový výlisek skluzavky a odpadkový koš. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh nového platového výměru ředitelky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenky Havlenové, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu platového výměru. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do MŠ“, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, stanovená ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala žádost Mgr. M.M. o změnu ve sjednání dohody o 

provedení práce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je forma 
úhrady za poskytování služeb, a vyzývá Mgr. M. k předložení návrhu smlouvy o dílo. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí termín kladení věnců u příležitosti Dne vítězství, 
jež se uskuteční dne 9. května 2012, a schvaluje zakoupení kytice  do max. výše 500 
Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku obce organizací této akce. 
 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí postup příprav na Rudoltickou pouť 2012. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s nácvikem divadelní hry na Rudoltickou 
pouť 2012 zástupci souboru „Bachadej“ p. R.S., bytem Rudoltice čp. XXX poskytnutí 
příspěvku na pronájem jeviště v období od 2.5.2012 do 13.6.2012  (7x 2 hod.) ve výši 
700 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit schválený příspěvek zástupci 
souboru „Bachadej“ p. R.S.. 

 Termín realizace: 15.5.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a KTF Servis v.o.s. se sídlem Rudoltice 258 jako objednatelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení reklamy u 
příležitosti konání Rudoltické pouti 2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala v souvislosti s Rudoltickou poutí 2012 částečnou 
uzavírku komunikace III. třídy, a to od pátku 15.6.2012 19.00 hod. do neděle 
17.6.2012 20.00 hod. a souhlasí s podáním žádosti  o vydání povolení k uzavírce 
silnice III. třídy ve stanoveném termínu u Městského úřadu v Lanškrouně. Náklady 
spojené s dočasnou uzavírkou komunikace ponese obec ze svého rozpočtu. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním povolení a realizací uzavírky. 
 



10) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV-12-
2008743/VB/4, Rudoltice, Hájek, RD – knn, vedení nn“ mezi obcí Rudoltice jako 
stranou povinnou z věcného břemene, a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
vymezeného v čl. III smlouvy na p.p.č. 3205/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí dopis paní H.D. ze dne 25.4.2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je kromě jiného i prodej části 
p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a dále bere na vědomí informace 
starostky obce včetně písemných podkladů k celé záležitosti. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi 
 obcí Rudoltice jako vlastníkem nemovitostí a ŘSD ČR, státní příspěvkovou organizací 
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, jako stavebníkem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je souhlas s umístěním a realizací stavby „I/43 Rudoltice 
– rekonstrukce mostu ev. č. 43-066“ s dočasným záborem ve vztahu ke stavbou 
dotčeným částem pozemků p.č. 3095/1, 3094/1 a 3093/9 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh na obnovu zpevnění komunikace ležící na 
p.p.č. 3087/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce a rozhodla provedení 
zpevnění schválit. 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice zpevnění komunikace 
provést. 

 Termín realizace: 31.5.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, VISION Rudoltice s.r.o. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje zhotovení kanalizace a zpevněné komunikace k p.p.č. 
4218/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v souladu s kupní smlouvou k předmětné 
nemovitosti. 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice zajistit zbudování 
kanalizace a zpevněné komunikace k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

  
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí pád stromu v zámecké aleji, jež je 
zdokumentováno v příloze tohoto usnesení, a bere na vědomí další postup v této věci. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR 
se sídlem v Ústí nad Orlicí k návrhu doplnění dopravního značení na MK na p.p.č. 
4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
souhlasí s podáním žádosti o stanovení dopravního značení na místních komunikacích 
u Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Lanškrouně. Náklady 
na zhotovení dopravního značení ponese obec ze svého rozpočtu. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním povolení a realizace 
dopravního značení dle předloženého návrhu. 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí ústní dotaz p. Z.T. k vyčištění p.p.č. 4208 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna a ukládá členu rady obce p. Daniela Žáčka zjištěním rozsahu 



správy nemovitostí v okolí větrolamu u rybníka žadatelem. 
 Termín realizace: 7.5.2012 
 Zodpovídá: Daniel Žáček, člen rady obce 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala nevyhovující stav retardérů v obytné zóně Zámeček a 
rozhodla jejich obnovu schválit. 

 
 
 
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.  
 


