
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Lesy ve vlastnictví obce 

o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP – Práce v lese  
o Dohoda o započtení pohledávek a závazků (Zdeněk Papík LESPAP) 
o Nabídka práce v lese pro občany obce  

b) Významný krajinný prvek – zámecké aleje  
c) Bytový fond 

o Nové NS, dodatky k NS 
o Přehled předpisů a plateb za měsíc 4/2012 
o Přehled úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 15.5.2012 
o Dodatek k NS pro výkon funkce domovního důvěrníka 
o Vyúčtování spotřeby el. energie ve společných prostorách domu čp. 601 

d) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 2/2012 
e) Smlouva o dílo na vybudování veřejného osvětlení cyklostezky (ELEKTRO KSK 

spol. s r.o.) 
f) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (VISION Rudoltice s.r.o.) 
g) Žádost o materiální pomoc a podporu obce v kulturním programu (Osadní výbor 

Zámeček) 
h) Výstavba cyklostezky Lanškroun - Rudoltice 
i) Kultura 

o Rudoltická pouť 2012 – sponzorské dary 
o Žádost o sponzorskou podporu na pořádání akce Zámecká oslava (K.Š.) 

j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Zbudování kanalizace a zpevněné komunikace k p.p.č. 4218/19 (K.) 
o Doplnění dopravního značení na MK na p.p.č. 4290 (Zámecká alej) 
o Cenová nabídka na odborné posouzení bytových domů ve vlastnictví obce 

(ing. M.Stránský) 
o Zrušení žádosti o odkoupení části p.p.č. 4138/2 (manželé Ř.) 

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

o Vyúčtování nákladů na rekonstrukce ČOV u BD v obci  
m) Různé 

o Zpráva ohledně způsobu a okolností zadání rekonstrukce vyhořelého BD čp. 
605 

o Dotaz ke koupi nemovitosti čp. 18  
 

2) Rada obce Rudoltice vyslovuje na návrh p. Zdeňka Papíka souhlas s ukončením 
činnosti zajišťovatele hospodaření a prací v lesích a pro myslivost firmy Zdeněk 
Papík, LesPAP -Práce v lese, kterou vykonávala v lesích v majetku obce Rudoltice na 
základě obchodní smlouvy ze dne 10.4.2007, a to dohodou ke dni 15.5.2012. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o započtení pohledávek a závazků 
mezi Obcí Rudoltice a firmou Zdeněk Papík, LesPAP – Práce v lese se sídlem 
Rudoltice 262, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zápočet 
pohledávek a závazků v celkové výši 30 622,80 Kč s tím, že firma p. Zdeňka Papíka 
doplatí obci Rudoltice na pohledávku vyplývající z faktury č. 11200012 částku 
26 951,20 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 



Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění nabídky práce v obecních lesích, a to 
pěstební činnosti dle specifikace, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, přednostně 
určenou pro občany obce Rudoltice. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zveřejněním této nabídky, a to zejména 
na webových stránkách obce, veřejných vývěskách a prostřednictvím místního 
rozhlasu. 

 
3) Rada obce Rudoltice po seznámení s informacemi a návrhem předsedy komise ŽP o 

stavu registrovaného VKP – alejí k zámečku č. 1 a 2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
ukládá předsedovi komise ŽP zajistit stanovisko komise ŽP a osadního výboru 
Zámeček. 

 Termín realizace: 29.5.2012 
 Zodpovídá: Richard Kohout, předseda komise ŽP 
 

4) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 612/4 a 614/12 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 606/1, 611/4, 616/1, 616/4, 
628/2, dodatku č. 2 k NS 601/10, 613/9 a dodatku č. 4 k NS 610/6, a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 4/2012, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 7.5.2012. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled práv. úkonů Mgr. Jiřího Hrubana 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 15.5.2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. 276/4, jehož předmětem 
je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka od 1.5.2012, a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala pro potřeby zpracování vyúčtování nájemného a 
služeb spojených s užíváním bytu v BD čp. 601 způsob výpočtu spotřeby elektrické 
energie ve společných prostorách tohoto domu a s ohledem na společnou spotřebu 
/hodiny/ se zde umístěným zařízením společnosti HERO COMPUTERS schvaluje 
stanovení spotřeby el. energie ve společných prostorách domu pro nájemníky tak, že se 
pro její výpočet použije nejnižší naměřená spotřeba v daném zúčtovacím období 
v bytových domech o 13 bytových jednotkách v lokalitě Zámeček. 

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

opatření obce Rudoltice č. 2/2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je navýšení výdajů na výstavbu osvětlení cyklostezky, neinvestiční 
příspěvek DSO Lanškrounsko – úroky z úvěru na cyklostezku a příspěvek ZŠ a TJ 
SOKOL Rudoltice, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu rozpočtového opatření. 
 



6) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednavatelem a ELEKTRO KSK, spol. s r.o. se sídlem Lanškroun, Lidická 375 jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení 
díla Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, část k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, a to konkrétně dodávka a montáž osvětlení bez zemních prací za smluvní 
cenu 1 096 850 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o započtení pohledávek a závazků 
mezi Obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. se sídlem Rudoltice 95, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zápočet pohledávek a závazků 
v celkové výši 36 000 Kč s tím, že obec Rudoltice doplatí společnosti VISION 
Rudoltice na pohledávku vyplývající z faktury č. 20120062 částku 1 492 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala žádost o materiální pomoc a podporu obce 

v kulturním programu podanou předsedou Osadního výboru pro lokalitu Zámeček, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o poskytnutí stavební buňky 
k dětskému hřišti, materiální pomoci při úpravách nohejbalového víceúčelového hřiště 
a jeho okolí a dále materiální pomoci při vybudování prostranství pro grilování. 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajištění výše 
uvedené materiální pomoci Osadnímu výboru pro lokalitu Zámeček ve spolupráci 
s členem rady obce p. Danielem Žáčkem. 

 Zodpovídá: Daniel Žáček, člen rady obce; Libor Dostál, VISION Rudoltice s.r.o. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k průběhu výstavby cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice včetně termínů kontrolních dnů na stavbě. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 

zhotovitelem a Trading M & K se sídlem Praha 6, K Roztokům 114/13, 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 návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a Žáčkovi s.r.o. se sídlem Rudoltice 65, 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 návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné 
nad Orlicí, Slezská 350, 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 návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a RK Mouřenín, spol. s r.o. se sídlem Svitavy, nám. Míru 50, 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 návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a RYDO, spol. s r.o. se sídlem Česká Třebová, Topolová 2079, jako 
objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení reklamy na kulturní akci „Rudoltická pouť“, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a Forez s.r.o. se sídlem Ostrov 2, 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 návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a ZV KOVO s.r.o. se sídlem Rudoltice 289, 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 návrh darovací smlouvy mezi obcí a Zámecký vrch, 
zemědělská společnost s.r.o. se sídlem Rudoltice 16, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je finanční dar, který bude použit na zajištění Rudoltické 
pouti ve dnech 15. – 17.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí a EKO systém – 
US, spol. s r.o. se sídlem Lanškroun, Nádražní 400, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je finanční dar, který bude použit na zajištění Rudoltické 
pouti ve dnech 15. – 17.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí a Pavlem Elnerem 
se sídlem Mistrovice 201, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je finanční dar, který bude použit na zajištění Rudoltické pouti ve dnech 15. – 
17.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí a ADOS – Sekerka 
- Antošovský se sídlem Rozstání 7, Moravská Třebová, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je finanční dar, který bude použit na zajištění Rudoltické 
pouti ve dnech 15. – 17.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 



Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí a Josefem 
Kořínkem se sídlem Lanškroun, Dvořákova 167, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je finanční dar, který bude použit na zajištění Rudoltické 
pouti ve dnech 15. – 17.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost o sponzorskou podporu na pořádání akce 
Zámecká oslava, která se koná dne 7.7.2012, podanou dne 11.5.2012 provozovatelem 
Nového zámku u Lanškrouna p. Krasavou Šerkopovou, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a schválila  uzavření smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Krasavou Šerkopovou se sídlem Rudoltice čp. 608 jako zhotovitelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem je zhotovení reklamy 
obce Rudoltice dne 7.7.2012 na kulturní akci Zámecká oslava za smluvní cenu ve výši 
5 000 Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ke 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 bere na vědomí souhlas Městského úřadu v Lanškrouně, odboru 
dopravy a silničního hospodářství s místní úpravou dopravního značení na veřejně 
přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, o jehož vydání žádala obec Rudoltice v souvislosti 
se zajištěním dopravní obslužnosti firmy Josef Kořínek. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala nabídku Projekční kanceláře Stránský se sídlem 
v Ústí nad Orlicí - Kerhartice, týkající se odborného stavebně-technického posouzení 
nevyhovujícího stavu bytových domů ve vlastnictví obce, návrhu opatření a stanovení 
rozpočtových nákladů navržených opatření dle specifikace v příloze a rozhodla 
přistoupit na nabídku pro 1 bytový dům s tím, že není vyloučeno rozšíření na další 
bytové domy tak, aby byl získán komplexní přehled o stavebně technickém stavu 
bytových domů v lokalitě Zámeček. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním objednávky. 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s písemným záznamem, jehož předmětem je zrušení 
žádosti o odkoupení části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze strany 
manželů J. a P. Ř., bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
doporučila zastupitelstvu obce jej vzít na vědomí. 

 
12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 109 N 10/50, 

uzavřený dne 1.9.2010 mezi PF ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/1 jako 
pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož předmětem je pronájem mj. i 
p.p.č. 4208 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 Rada obce Rudoltice vyslovuje na základě ústního dotazu p. Z.T., bytem Rudoltice 
XXX, souhlas s vyčištěním p.p.č. 4208 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, tzn. odstranění 
náletových dřevin a spadlých stromů. 

 
13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování nákladů na rekonstrukce ČOV u 

bytových domů v obci, jež je přílohou tohoto usnesení. 



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.  
 


