
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Vyplacení částky 5 000 Kč 
o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ 
o Rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice 

b) Bytový fond 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Návrh na změnu smlouvy o poskytování právní pomoci (Mgr. Hruban) 

c) Nařízení obce Rudoltice č. 1/2012 
d) Smlouva o odstranění dřevěného odpadu 
e) Výstavba cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 

o Odstoupení o záměru instalovat HDPE trubku (Alberon Letohrad s.r.o.) 
f) Kultura 

o Rudoltická pouť 2012  
o Seznam akcí na Zámečku (Smrčková) 

g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Zbudování kanalizace a zpevněné komunikace k p.p.č. 4218/19 (K.) 
o Výzva k vyklizení části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Smlouva o zřízení věcného břemene (VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
o Žádost o bezplatný pronájem části p.p.č. 3087/2 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
o Žádost o odstranění optického kabelu (S.K.) 

h) Významný krajinný prvek – zámecké aleje  
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Nabídka likvidace kalů z ČOV  
o Žádost o provizorní napojení na kanalizaci v oblasti „zámeček“ (Nový 

zámek s.r.o.) 
o Údržba zeleně na části p.p.č. 4293/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Studie odvodu povrchových vod z komunikace 

j) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali celý školní rok 
2011/2012 v ZŠ Rudoltice, zpracovaný ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ze dni 17.5.2012. 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení finanční částky ve výši 5.000 Kč zákonnému 
zástupci žáka, uvedeného v seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, za 
předpokladu, že ke dni výplaty této částky nebudou zákonní zástupci žáka včetně žáka 
samotného vůči obci v postavení dlužníka. Nárok na výplatu částky 5.000,- Kč zaniká 
bez náhrady i v případě, kdy bude případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po 
rozhodném dni výplaty této částky, tj. po 30.6.2012. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce provést kontrolu stanovené podmínky a 
v případě jejího splnění vyplatit finanční částku 5.000 Kč zákonnému zástupci žáka, 
uvedeného ve shora uvedeném seznamu. 

 Termín realizace: 30.6.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rudoltice ze dne 17.5.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, o povolení 



výjimky v počtu dětí ve třídě MŠ, a rozhodla žádosti vyhovět a povolit výjimku z počtu 
dětí ve třídách MŠ Rudoltice, a to na počet 27 dětí v II. oddělení – starší děti a 28 dětí 
v I. oddělení – mladší děti, to vše za předpokladu, že nedojde ke zhoršení kvality 
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice na realizaci rozšíření PC 
učebny ZŠ Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně kalkulace 
nákladů na jeho realizaci a rozhodla žádost odložit do doby vyjasnění podmínek 
spojených se schválenou dotací v OPŽP na rekonstrukci objektu MŠ a ŠJ Rudoltice, 
zejména do doby obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 17.5.2012 k BJ č. 

619/2, ze dne 23.5.2012 k BJ č. 604/10 a ze dne 25.5.2012 k BJ č. 619/10, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci se 
správcem bytového fondu zajištění nových nájemníků s ohledem na zákonem 
stanovenou výpovědní lhůtu. 

 Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí smlouvu o poskytování právní pomoci, 
uzavřenou mezi obcí Rudoltice a Mgr. Jiřím Hrubanem, advokátem se sídlem v Brně, 
Antonínská 2, dne 30.10.2009. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Mgr. Jiřího Hrubana, advokáta se sídlem 
v Brně ze dne 15.5.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a jehož předmětem 
je změna smlouvy o poskytování právní pomoci v otázce výše náhrady paušálních 
nákladů, stanovených smlouvou o poskytování právní pomoci ze dne 30.10.2009, a 
vyzývá Mgr. Jiřího Hrubana k předložení návrhu dodatku ke smlouvě o poskytování 
právní pomoci. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala v souladu s ust. § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů návrh Nařízení 
č. 1/2012, kterým se stanoví maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby 
hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla jeho vydání schválit s účinností od 
1.7.2012. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku a místostarostku obce k podpisu tohoto 
nařízení. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá Obecnímu úřadu Rudoltice zveřejnit Nařízení obce 
Rudoltice č. 1/2012, kterým se stanoví maximální ceny za pronájem hrobového místa a 
služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, 
na elektronické i úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15ti dní. 

 Termín realizace: 4.6.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o odstranění odpadu č. EKO/07/2012 
mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a SK – EKO Systems s.r.o. se sídlem Pardubice 
– Semtín, Průmyslová zóny Synthesia a.s. 134, jako zhotovitelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je závazek zhotovitele k likvidaci 
dřevěného odpadu zdarma formou jeho převzetí do mobilního zařízení – 



pomaloběžného drtiče odpadu, a rozhodla její uzavření schválit. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ke stávající výstavbě cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí písemné odstoupení společnosti Alberon 
Letohrad s.r.o. od záměru instalovat datovou HDPE trubku podél cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice ze dne 23.5.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k Rudoltické pouti 2012, zejména o 

výši sponzorských darů a záštitě Pardubického kraje. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a Pavlem Málkem se sídlem Rudoltice 84, 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 Jiřím Štelčíkem, průmyslové služby, se sídlem Česká Třebová, Lhotka 
174, 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 OMEGA tech s.r.o., se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, 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 Rudoltice jako 
obdarovaným a EKOLA České Libchavy, s.r.o. se sídlem České Libchavy 172, jako 
dárcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční dar, 
který je účelově vázán na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice 
v roce 2012, jejichž je obdarovaný pořadatelem, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala seznam akcí pořádaných v období od 29.6.2012 do 
2.9.2012 „na Zámečku“, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, předložený novým 
provozovatelem kavárny v Novém Zámku u Lanškrouna p. Petrou Smrčkovou, a 
rozhodla s pořádáním uvedených akcí vyslovit souhlas. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Petry Smrčkové, provozovatelky kavárny 
v Novém Zámku u Lanškrouna, o udělení výjimky ohledně hudební produkce po 22. 
hodině, a rozhodla žádosti vyhovět pro akci konanou dne 29.6.2012 s názvem „První 
velká prázdninová diskotéka“, a schválit konání akce do 02:00 hod. následujícího dne. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit tuto skutečnost žadateli. 



 Termín realizace: 4.6.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice se seznámila s předběžnou kalkulací nákladů spojených 
s vybudováním přístupové komunikace a kanalizace k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna a rozhodla věc předložit k projednání zastupitelstvu obce. 

 
Rada obce Rudoltice rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na zhotovení přístupové 
cesty a kanalizace k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje organizací výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zhotovení přístupové cesty a kanalizace k  p.p.č. 4218/19 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna“ společnost VISION Rudoltice s.r.o. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zhotovení přístupové cesty a kanalizace k  p.p.č. 
4218/19 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna“ v následujícím složení: 

 Předseda komise: ing. Jan Tejkl  
 Členové komise: Michal Řeháček, Daniel Žáček, Jaroslav Suchý, Mgr. Michal 
Blaschke 

 
Rada obce Rudoltice vyzývá komisi životního prostředí k vyjádření stanoviska ve věci 
zhotovení přístupové cesty a kanalizace k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

 Termín realizace: 12.6.2012 
 Zodpovídá: Richard Kohout, předseda komise ŽP 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí dohodu o bezplatném užívání části p.p.č. 417/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna uzavřenou dne 29.11.2010 mezi obcí Rudoltice a p. 
J.K., bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schválila výzvu 
k vyklizení části pozemku, tj. vlastního septiku a přístupu k němu z důvodu přípravných 
prací na vybudování ČOV pro I. sídliště v r. 2013, a to ve lhůtě do 30.6.2012. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene uzavřenou dne 13.6.2009 mezi společností VAK Jablonné nad 
Orlicí, a.s. jako budoucím oprávněným a obcí Rudoltice jako budoucím povinným, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
Vb/34/12/Hd mezi obcí Rudoltice jako povinným z věcného břemene a VAK Jablonné 
nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí jako oprávněným z věcného 
břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene spočívající v právu oprávněného užívat části nemovitostí uvedených 
v čl. I této smlouvy  za účelem zajištění provozu, oprav a údržby vodovodního potrubí 
a všech k němu náležejících součástí a příslušenství, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost p. M.Š., bytem Rudoltice čp. XXX, o bezplatný 
pronájem části p.p.č. 3087/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti nevyhovět a vyzvat k uzavření nájemní smlouvy, 
příp. k podání žádosti o odkoupení pozemku. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. S.K., bytem XXX, o odstranění 



optického kabelu z p.p.č. 4293/19 a 4293/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla 
žádost předložit zastupitelstvu obce. 

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o jednání v otázce 

stavu VKP – zámeckých alejí. 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku ing. Eugenie Dřímalové, GEN AL 
AQUA se sídlem Nepomuky 35 ze dne 28.5.2012, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, na zajištění likvidace kalů z ČOV obce aplikací na zemědělskou půdu a 
rozhodla na cenovou nabídku přistoupit a vyzvat ing. Eugenii Dřímalovou 
k předložení smlouvy o dílo. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti Nový Zámek s.r.o. ze dne 
28.5.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, o provizorní napojení objektu 
Nového Zámku čp. 159 na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce, a rozhodla 
žádosti vyhovět a provizorní napojení na splaškovou kanalizaci schválit do 30.9.2013. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje údržbu zeleně v intervalech 2x ročně na části p.p.č. 
4293/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v rozsahu, graficky znázorněném v příloze 
tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky jednání zástupců obce, Zámeckého 
vrchu a p. Pokorného s vlastníky RD, stojících podél místní komunikace ležící na p.p.č. 
3349/5, 4065, 3105/3, 3104/4, 3104/3, 3105/2 a 3104/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
dne 16.5.2012, a schvaluje vypracování studie, která by řešila odvod povrchových vod 
z komunikace do vodního toku Lukávka. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit předběžnou cenovou nabídku 
studie. 

 
 
 
 
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.  
 


