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USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/12/09/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Dodatky k NS – výměna plynových kotlů 

MORA v BD v obci 

 •  Přehled stavu vyúčtování nájmu a služeb 

2011/2012

 •  Výpovědi, zpětvzetí výpovědi z nájmu 

bytu 628/4

 •  Přehled předpisů a plateb – 8/2012

 •  Zasedání OVBZ dne 11. 9. 2012

b) Uvolnění místa v MŠ Rudoltice

c) Kultura

 •  Divadlo Pavla Trávníčka – OTYLKA

 •  Návrh licenční smlouvy o veřejném 

provozování hudebních děl – Rudoltická 

pouť 2012

d) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

e)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Ověřovací studie – křižovatka I/43, MK 

a účelové komunikace, odvodnění

 •  Pojištění obecních lesů

 •  Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu 

opatření obecné povahy o stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích

 •  Žádost o bezplatný pronájem tělocvičny

 •  Výběrové řízení na opravu povrchu 

komunikací

 •  Oprava komunikace mezi domy čp. 618 a 614

f)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Výsledky VŘ + návrh smlouvy o dílo – 

oprava střechy BD čp. 261

 •  Žádost o povolení dílčích úprav na ÚT 

v BD čp. 264/11

g) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 

k bytu č. 611/2 a 611/13 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dohody o skončení nájmu k bytům č. 611/2 

a 611/13 k 31. 8. 2012. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 265/14, 623/8, 617/2, 616/6, 

606/9, 605/11, 601/4, dodatku č. 2 k NS č. 262/8, 

276/4, 276/1 k NS a dodatku č. 5 k NS č. 619/7 

a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku 

č. 1 k NS č. 262/1 a dodatku č. 2 k NS č. 264/6, 

jejichž předmětem je složení mimořádné 

splátky nájemného a výměna plynového kotle 

s ohřevem TUV značky MORA 5100 a pověřuje 

starostku obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice neschvaluje pro případ 

zájmu o výměnu plynového kotle s ohřevem 

TUV značky MORA 5100 v BJ čp. 261 – 265 

využití nevyčerpaného předplaceného nájmu 

složeného nájemníkem při uzavření NS, a to 

z toho důvodu, aby nedošlo ke zvýhodnění 

žádného z nájemníků.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled 

stavu úhrad vyúčtování nájmu a služeb 

spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce 

sestavený ke dni 31. 8. 2012 a dále bere na 

vědomí zaslání upomínek nájemníkům s tím, 

že pokud v náhradním termínu nebudou 

dlužné částky uhrazeny, budou předány 

k vymáhání právnímu zástupci obce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 10 v BD čp. 609 

ze dne 29. 8. 2012, 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 zpětvzetí 

výpovědi z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 628, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

se zpětvzetím výpovědi vyslovit souhlas. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled 

předpisů a úhrad nájemného a služeb spojených 

s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za 

období 8/2012, zpracované správcem bytového 

fondu RK Mouřenín ke dni 10. 9. 2012.

Rada obce Rudoltice projednala doporučení 

Osadního výboru pro bytové záležitosti ze dne 

11. 9. 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

3. Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí 

fi nančního daru rodičům, kteří přehlásí své 

dítě ve věku 5 nebo 6 let s trvalým bydlištěm 

v obci Rudoltice z místní MŠ do přípravné třídy 

ZŠ v Lanškrouně, a to ve výši 5 000 Kč. Částka 

bude vyplacena zákonnému zástupci dítěte 

na konci školního roku poté, co dítě absolvuje 

v přípravné třídě celý školní rok.

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na uspořádání divadelního představení Divadla 

Pavla Trávníčka s názvem OTYLKA a schvaluje 

jeho uspořádání dne 5. 1. 2013 za podmínky, že 

vstupné bude stanoveno na částku 200 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

organizací této kulturní akce.

Rada obce Rudoltice projednala návrh licenční 

smlouvy o veřejném provozování hudebních 

děl č. VP_2012_118034 mezi OSA – Ochranným 

svazem autorským pro práva k dílům 

hudebním, o. s. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, 

Čs. armády 20 a obcí Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je autorská odměna ve výši 3 504 Kč za užití 

hudebních děl k poslechu a tanci ve dnech 

15.- 16. 6. 2012, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

k podpisu této smlouvy.

5. Rada oce Rudoltice bere na vědomí 

informace o postupu řešení sesuvu půdy ve 

svahu u cyklostezky Lanškroun – Rudoltice.

6. Rada obce Rudoltice projednala cenovou 

nabídku na zpracování ověřovací studie – řešení 

křižovatky I/43 s MK a účelovou komunikací 
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+ odvodnění lokality, zpracovanou VIAPROJEKT 

s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla cenovou 

nabídku schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

předložením návrhu smlouvy o dílo ohledně 

zpracování ověřovací studie.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce zajištěním cenové nabídky na pojištění 

obecních lesů.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU – Oznámení o návrhu 

opatření obecné povahy o stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

vydanou Městským úřadem v Lanškrouně, 

odborem dopravy a silničního hospodářství 

dne 11. 9. 2012, jež byla téhož dne zveřejněna 

na ÚD obecního úřadu.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

občanského sdružení Rudoltický Budulínek ze 

dne 4. 9. 2012 o bezplatný pronájem tělocvičny, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti vyhovět a schválit úhrady 

za občasné využívání tělocvičny občanským 

sdružením Rudoltický Budulínek z rozpočtu obce.

Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení 

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Oprava místních komunikací v obci 

a v lokalitě pro výstavbu RD na Zámečku“.

Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro 

hodnocení nabídek ve výběrovém řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 

místních komunikací v obci a v lokalitě pro 

výstavbu RD na Zámečku“ v následujícím složení:

o  Předseda komise: Jiří Just

o  Členové komise: Roman Beneš, Mgr. Lenka 

Havlenová, Iva Stránská, Daniel Žáček

Rada obce Rudoltice projednala návrh na 

opravu komunikace (žlábku na svod vody) mezi 

BD čp. 614 a 618 a pověřuje společnost VISION 

Rudoltice zajištěním cenové nabídky na opravu. 

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o opravu komunikace u BD čp. 12, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádost zařadit do plánu akcí na rok 2013. 

7. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Oprava střechy 

bytového domu čp. 261 v Rudolticích“ a jako 

nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku 

uchazeče Radoslava Vaňouse se sídlem 

Semanín 138, IČ: 12983543 s nabídkovou cenou 

bez zateplení ve výši 454 450 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

o dílo mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 

a Radoslavem Vaňousem se sídlem Semanín 

138, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je oprava 

střechy bytového domu čp. 261 v Rudolticích 

při ceně za dílo ve výši 448 490 Kč bez DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J. P., 

bytem Rudoltice XXX, o povolení dílčích úprav 

na stávajícím ÚT v bytě č. 2 na jeho náklady, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádosti vyhovět a dílčí úpravy na stávajícím 

ústředním topení povolit s tím, že v případě 

odchodu z bytu nebude po obci požadovat 

náhradu nákladů za provedenou úpravu.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/03/10/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dodatek k NS – ukončení funkce 

domovního důvěrníka

 •  Dodatky k NS – výměna plynových kotlů 

MORA v BD v obci 

 •  Výpověď z nájmu bytu

 •  Přehled úkonů Mgr. Jiřího Hrubana 

ke dni 3. 10. 2012

b)  Objednávka autobusu pro děti do školy 

z důvodu mimořádné situace

c) Rozpočtové opatření obce č. 7/2012

d) Smlouvy o nájmu hrobového místa

e) Kultura

 •   Oslava Mezinárodního dne seniorů

o  Smlouva o výkonu umělecké činnosti 

– Josef Zíma (obec – Petr Mácha, 

Agentura Nordproduction)

f)  Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 

– dohody o provedení práce

g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Smlouva o dílo – Ověřovací studie – 

křižovatka I/43, MK a účelové komunikace, 

odvodnění (obec – VIAPROJEKT s.r.o.)

 •  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene a smlouva 

o právu stavby (obec – ČEZ Distribuce, a. s.)

 •  Žádost o bezplatné užívání tělocvičny

h)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Odborný posudek na kvalitu bytové 

výstavby v lokalitě Zámeček 

 •  Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, 

realizace úspor energie v areálu budov 

MŠ Rudoltice – výzva k podání nabídky

 •  Žádosti o rozšíření opravy MK na prvním sídlišti

 •  Výběrové řízení na opravu povrchu 

komunikací – volba náhradníků členů 

hodnotící komise

 •  Oprava komunikace mezi domy čp. 618 a 614

i) Různé

 •  Oznámení p. S. K. k p.p.č. 4293/19 a 4293/20

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 3 k NS č. 601/4, jehož předmětem 

je ukončení výkonu funkce domovního 

důvěrníka v BD čp. 601 k  30. 9. 2012 

a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 264/12, 263/13, 264/2, 

264/3, 264/7 a 264/11 a dodatku č. 3 k NS č. 261/6, 

jejichž předmětem je složení mimořádné 

splátky nájemného a výměna plynového 

kotle s ohřevem TUV značky MORA 5100 

a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď 

z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 622 ze dne 26. 9. 2012 

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 bere na vědomí přehled 

práv. úkonů Mgr. Jiřího Hrubana učiněných 

v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 

3. 10. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace k  mimořádné situaci, která 

s největší pravděpodobností nastane ráno dne 

4. 10. 2012 v souvislosti se zpožděním školní 

posily pro obec Ostrov.

Rada obce Rudoltice schvaluje objednávku 

„školního“ autobusu u soukromého 

autodopravce Mačát, Autodoprava Dolní 

Čermná od 4. 10. 2012 do doby vyřešení situace 

s  nedostatečnou kapacitou autobusového 

spoje č. 6 na lince č. 911 v souvislosti se 

zpožděním školní posily pro obec Ostrov.

4. Rada obce Rudoltice projednala na základě 

pravomoci svěřené ZO Rozpočtové opatření 

obce Rudoltice č. 7/2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož předmětem 

je dotace z PK na pouť, dotace na volby do 

PK, ZŠ – DHIM, ZŠ příspěvky žákům, DSO 

příspěvek a úprava rozpočtu – vztah k jiným 

rozpočtovým organizacím, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy č. 7000070040 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem 

a B. J., bytem Lanškroun, XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 40 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000070030 o nájmu hrobového místa mezi 
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smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení 

nového kabelového vedení NN z prostředků ČEZ 

Distribuce, a. s., a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Z. J. 

ze dne 25. 9. 2012 o bezplatné užívání místní 

tělocvičny v rámci konání „Cvičení pro rodiče 

s dětmi“ jednou týdně, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 

a schválit úhrady za užívání tělocvičny pro účely 

„Cvičení pro rodiče s dětmi“ z rozpočtu obce.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila s posudkem 

stávajícího stavu bytových domů „Obytná zóna 

Zámeček – Rudoltice“, zpracovaného fi rmou 

Stránský – Ing. Stránský Miroslav se sídlem Ústí 

nad Orlicí, Sokolská 230 a rozhodla předložit 

posudek zastupitelstvu obce Rudoltice.

Rada obce Rudoltice projednala a schválila 

zadávací podmínky veřejné zakázky 

„Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, 

realizace úspor energie v areálu budov MŠ 

Rudoltice“ obsažené ve výzvě k podání nabídky 

a k prokázání splnění kvalifi kace dle § 38 zák. 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

 

Rada obce Rudoltice projednala žádost manželů 

K. ze dne 24. 9. 2012, manželů P. ze dne 29. 9. 2012 

a p. O. R. ze dne 3. 10. 2012, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejichž předmětem 

je žádost o rozšíření plánované rekonstrukce 

komunikace na prvním sídlišti o příjezdové cesty, 

popř. plochy před domy žadatelů, a rozhodla 

žádostem nevyhovět a rekonstrukci komunikace 

nerozšířit,  a to v souladu s vyjádřením zastupitelů 

na zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2012.

Rada obce Rudoltice schvaluje náhradníky 

členů komise pro hodnocení nabídek ve 

výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Oprava místních komunikací v obci 

a v lokalitě pro výstavbu RD na Zámečku“ 

v následujícím složení:

o  Náhradníci členů hodnotící komise: 

Michal Petráň, Libor Dostál

Rada obce Rudoltice projednala návrh na 

opravu komunikace (žlábku na svod vody) 

mezi BD čp. 614 a 618 a pověřuje společnost 

VISION Rudoltice zajištěním opravy. 

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/17/10/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000070130 o nájmu hrobového místa mezi 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a M. S., 

bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 130 na veřejném pohřebišti 

v obci Rudoltice na období od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

6. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o výkonu umělecké činnosti mezi 

Petrem Máchou, Agenturou Nordproduction 

se sídlem Chomutov, Jiráskova 2318 a obcí 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je vystoupení 

Josefa Zímy u příležitosti oslav Dne seniorů 

dne 13. 10. 2012 na sále KD v Rudolticích, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

7. Rada oce Rudoltice projednala návrh dohody 

o provedení práce mezi obcí Rudoltice jako 

zaměstnavatelem a P. T., bytem Rudoltice XXX 

jako zaměstnancem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je úklid 

volební místnosti v souvislosti s volbami do 

Zastupitelstva PK, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody 

o provedení práce mezi obcí Rudoltice jako 

zaměstnavatelem a M. Z., bytem Rudoltice XXX 

jako zaměstnancem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je rovnání 

hlasovacích lístků do obálek v souvislosti 

s volbami do Zastupitelstva PK, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto dohod.

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

o dílo č. 05-2012 mezi VIAPROJEKT s.r.o. se sídlem 

Hradec Králové, Jižní 870 jako zhotovitelem a obcí 

Rudoltice jako objednatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zhotovení ověřovací studie k odvodnění 

prostoru při sil. I/43 + řešení křižovatky MK 

a účelové komunikace v obci Rudoltice za 

vzájemně ujednanou cenu ve výši 39 000 Kč 

bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o úpravu stavby č. IV-12-

2010786/VB/1 s názvem „Rudoltice 415/5, p. 

Prekop – RST, knn“, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je závazek uzavřít 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a J. H., 

bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 30 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy č. 7000070083 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem 

a J. U., bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 83 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000070049 o nájmu hrobového místa mezi 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a L. H., 

bytem Lanškroun, XXX, jako nájemcem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 49 na veřejném pohřebišti v obci

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000070121 o nájmu hrobového místa mezi 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a MUDr. K. P., 

bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 121 na veřejném pohřebišti 

v obci Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000070095 o nájmu hrobového místa mezi 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a J. Š., 

bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 95 na veřejném pohřebišti v obci

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000071099 o nájmu hrobového místa mezi 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a J. K., 

bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 99a na veřejném pohřebišti 

v obci Rudoltice na období od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

č. 7000070062 o nájmu hrobového místa mezi 

obcí Rudoltice jako pronajímatelem a L. P., bytem 

Lanškroun, XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 62 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.
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Rada obce Rudoltice bere na vědomí další 

postup DSO Lanškrounsko ve věci řešení 

problematiky shora uvedeného sesuvu půdy. 

Rada obce Rudoltice projednala cenovou 

nabídku a návrh průzkumných geologických 

prací na p.p.č. 4293/10(12)-14 společnosti 2G 

geolog s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

s cenovou nabídkou vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo na 

předmětné průzkumné geologické práce.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

komunikace – sídliště u kulturního domu“ 

a jako nejvhodnější nabídku schvaluje 

nabídku uchazeče STRABAG s. r. o. se sídlem 

Hradec Králové, Kladská 1082, IČ: 608 38 744 

s nabídkovou cenou ve výši 958 610 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Odvedení dešťových 

vod přitékajících z okolních pozemků – sídliště 

u kulturního domu“ a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG 

s. r. o. se sídlem Hradec Králové, Kladská 

1082, IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve 

výši 145 161 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Komunikace 

Zámeček – horní cesta“ a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG 

s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Kladská 1082, 

IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 

833 306 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Komunikace 

Zámeček – dolní cesta“ a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG 

s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Kladská 1082, 

IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 

806 477 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy 

o dílo mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 

a STRABAG a. s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 

198/21 jako zhotovitelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je provedení díla „Oprava místních komunikací 

v obci a v lokalitě pro výstavbu RD na Zámečku“, 

při celkové ceně za dílo ve výši 2 743 554 Kč 

bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

6. 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. 20120169 částku 

5 280 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

usnesení ÚOHS, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-

18721/2012/522/MSc, ze dne 5. 10. 2012 

a vyjádření obce Rudoltice ze dne 15. 10. 2012.

8. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

PS VODNÍ SPORTY ze dne 15. 10. 2012 

o bezplatné užívání místní tělocvičny v rámci 

konání kroužku stolního tenisu pro místní 

mládež, a to jednou týdně v období 10/2012 

– 5/2013, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a schválit 

úhrady za užívání tělocvičny pro účely konání 

kroužku stolního tenisu z rozpočtu obce.

Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Daniela 

Žáčka, zástupce skupiny HORSES o snížení nebo 

prominutí platby za pronájem sálu v rozsahu 

6 – 8 hod. měsíčně v období od 10/2012 

do 6/2013 na nácvik country tanců skupiny 

HORSES a dětí z dřívějších Sedmikrásek, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádosti vyhovět zčásti a poskytnout příspěvek na 

pronájem sálu pro nácvik country tanců dětmi 

do 15 let dle vyúčtování, jež bude ze strany 

žadatele předloženo nejpozději do 30. 7. 2013.

Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem 

kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu mezi obcí Rudoltice jako 

prodávající a oprávněnou z předkupního 

práva, a p. M. M., bytem Albrechtice XXX, jako 

kupujícím a povinným z předkupního práva, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4293/4 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 393 340 Kč, a doporučila 

zastupitelstvu obce návrh kupní smlouvy schválit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyčlenění problematiky sesuvu svahu na 

p.p.č. 4293/9 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

z akce „Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice“.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu 

o inženýrsko-geologickém průzkumu v místě 

sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a to včetně doplnění ze dne 

17. 10. 2012, zpracovanou 2G geolog s.r.o. se 

sídlem Ústí nad Orlicí na základě objednávky 

DSO Lanškrounsko.

b)  Informace o dohodě se spol. OREDO s.r.o. 

v otázce ranního školního autobusu

c)  Rozpočtové opatření obce č. 8/2012

d)  Smlouvy o nájmu hrobového místa

e)  Dohoda o započtení pohledávek a závazků 

(VISION – obec)

f)  ÚOHS – usnesení ze dne 5. 10. 2012 

+ vyjádření obce

g)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o bezplatné užívání tělocvičny 

(PS VODNÍ SPORTY)

 •  Žádost o snížení nebo prominutí platby 

za pronájem sálu (HORSES)

 •  Kupní smlouva a smlouva o věcném 

předkupním právu (4293/4)

 •  Sesuv půdy na p.p.č. 4293/9 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Nabídka geologického průzkumu na 

parcelách v lokalitě Zámeček

h)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Vyhodnocení VŘ na VZ malého rozsahu 

– rekonstrukce komunikací, odvodnění 

+ smlouva o dílo

i)  Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 609/10, 614/13, 603/3 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku 

č. 1 k NS č. 605/11 a 616/3, dodatku č. 2 k NS 

č. 609/1, 609/2, 609/3, 609/5, 609/11, 610/3, 

610/8, 610/10, 619/1, 619/2, 619/3, 619/6, 619/9, 

624/2, 624/3, 624/4, 624/6, 624/7, 624/12, 624/13, 

dodatku č. 3 k NS č. 619/8, 621/11, dodatku č. 4 

k NS č. 620/5, 613/10, dodatku č. 7 k NS č. 616/2, 

617/7 a dodatku č. 8 k NS č. 614/11, 624/8 

a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o dohodě obce se společností 

OREDO s. r.o. na vyřešení nevyhovující situace 

s ranním školním autobusem (spoj č. 6 na lince 

č. 911) s tím, že bude do obce (na zastávky 

„Rudoltice, křiž.“ a „Rudoltice, u školy“) od 9. 

12. 2012 zajíždět navíc i spoj č. 5 na lince č. 910.

4. Rada obce Rudoltice projednala na základě 

pravomoci svěřené ZO Rozpočtové opatření 

obce Rudoltice č. 8/2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož předmětem 

je údržba zeleně v obci, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy č. 7000070074 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem 

a Ing. L. Š., bytem Dolní Lánov XXX, jako 

nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 74 na veřejném pohřebišti 

v obci Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

USNESENÍ RADY OBCE 

Červený Kostelec o poskytnutí příspěvku na 

provoz Domova sv. Josefa v Žirči, a rozhodla 

žádosti z fi nančních důvodů nevyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu 

sdělit rozhodnutí rady obce žadateli.

Termín realizace: 9. 11. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová,  starostka obce

11. Rada obce Rudoltice souhlasí s termínem 

i časovým harmonogramem slavnostního 

otevření cyklostezky, který je pořádán ve 

spolupráci s městem Lanškroun v sobotu 

dne 8. 12. 2012, a bude volně pokračovat 

„Mikulášskou nadílkou“, kterou pořádá obec 

ve spolupráci s Rudoltickým Budulínkem 

téhož dne v Kulturním domě v Rudolticích.

Rada obce Rudoltice schvaluje příspěvek 

p. J. R. za přípravu občerstvení na Den seniorů 

ve výši 1 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu 

výše uvedený příspěvek vyplatit z rozpočtu obce.

Termín realizace: 9. 11. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

12. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

realizaci veřejného osvětlení podél páteřní 

komunikace od sídliště k aleji v lokalitě RD 

Zámeček.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/14/11/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Dodatek ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu bytů

 •  Přehled stavu vyúčtování nájmu a služeb 

 •  Přehled předpisů a plateb – 10/2012

b)  Lesní hospodářství obce

 •  Finanční plán hospodaření na rok 2013

 •  Pojištění lesa

c)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Návrh rozpočtu na rok 2013

 •  Návrh na přijetí darů

 •  Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí 

odměny

d)  Pojištění odpovědnosti zastupitelů

e)  Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2013

f)  Plán inventur na rok 2012 + inventurní komise

g)  Kultura

 •  Smlouva o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor – Divadlo Pavla Trávníčka

 •  Adventní koncert

h)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce

 •  Žádost o úpravu příjezdu na parkoviště 

u BD čp. 261 

 •  Oprava 3 hydrantů v obci 

ze dne 5. 10. 2012 k návrhu ÚP Rudoltice, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky ohledně výsledků jednání 

obce se zástupci výše uvedených dotčených 

orgánů v otázce ÚP Rudoltice.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výzvu 

k předkládání žádostí o podporu pořízení 

územních plánů v roce 2013, vyhlášenou 

Pardubickým krajem dne 20. 9. 2012

Rada obce Rudoltice schvaluje podání 

žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci 

programu Podpora pořízení územních plánů 

v roce 2013 na pořízení čistopisu ÚP Rudoltice 

a ukládá starostce obce žádost o poskytnutí 

grantu z rozpočtových prostředků PK v rámci 

výše uvedeného programu podat.

Termín realizace: 30. 1. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace místostarostky obce o návrhu 

přehodnocení počtu a druhů kontejnerů na 

tříděný odpad v obci a pověřuje místostarostku 

obce jednáním se spol. EKO-KOM v této věci.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o novelizaci zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších 

předpisů, a to zejména v souvislosti s povinností 

obce vydat novou OZV o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013.

7. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy č. 7000072087 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem 

a I. S., bytem Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 87b na veřejném pohřebišti 

v obci Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

8. Rada obce Rudoltice provedla první 

posouzení návrhu plánu investic pro rok 2013.

9. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na výstavbu chodníku, popř. přechodů pro 

chodce podél silnice č. III/31513, která prochází 

obcí, a schvaluje vypracování jednoduché 

studie proveditelnosti výstavby chodníku od 

ukončení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 

k budovám ZŠ a MŠ Rudoltice.

10. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

Domova sv. Josefa v Žirči, resp. Oblastní charity 
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1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2012

b)  Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Výpověď z nájmu bytu

c)  Informace o změně autobusových JŘ 

od 10. 11. 2012

d)  Územní plán Rudoltice

 •  Stanoviska k  ÚP

 •  Žádost o podporu pořízení upraveného 

návrhu ÚP Rudoltice

e)  Odpadové hospodářství obce

 •  Přehodnocení počtu a druhů kontejnerů 

na odpad

 •  Novelizace zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích

f)  Smlouvy o nájmu hrobového místa

g)  Plán investic na rok 2013

h)  Výstavba chodníku, popř. přechodů pro 

chodce podél silnice III/31513

i)  Žádost Oblastní charity Červený Kostelec

j)  Kultura

 •  Slavnostní otevření cyklostezky 

+ mikulášská nadílka

 •  Oslava Mezinárodního dne seniorů 

– občerstvení

k)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 •  Veřejné osvětlení podél páteřní komunikace 

od sídliště k aleji v lokalitě  RD na Zámečku

 •  Stavební úpravy ubytovny v budově čp. 95

l)  Různé

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis 

z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a který konstatuje, že při 

přezkoumání hospodaření obce Rudoltice 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 

k bytu č. 615/10 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 605/13, dodatku č. 2 k NS 

č. 610/7 a 610/12 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď 

z nájmu bytu č. 10 v BD čp. 261 ze dne 24. 10. 2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

4. Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace 

o změně autobusových jízdních řádů na linkách 

č. 910 (Svitavy – Lanškroun) a 911 (Lanškroun 

– Letohrad), a to s účinností od 10. 11. 2012.

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

stanoviska Krajské hygienické stanice PK 

a Krajského úřadu PK, odbor ŽP a zemědělství 
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8. Rada obce Rudoltice projednala návrh plánu 

inventur na rok 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice schvaluje k zajištění 

inventarizace zřízení inventarizační komise ke 

dni 30. 11. 2012 v následujícím složení:

o  Předseda: Daniel Žáček

o  členové: Michal Řeháček, Erika Kohoutová, 

Michaela Zvárová, Roman Beneš

9. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor mezi Agenturou Marcus 

– Pavel Trávníček se sídlem Mnichovice, 

Na Závěrce 523 jako pořadatelem a obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem sálu v KD za účelem 

konání divadelního představení OTYLKA dne 

5. 1. 2013, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí 

příspěvku pořadateli výše uvedeného 

divadelního představení na pronájem 

sálu ve výši 500 Kč, který bude vyplacen 

z rozpočtových prostředků obce.

Termín realizace: 5. 1. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

Rada obce Rudoltice schvaluje na návrh 

kulturní komise pořádání adventního 

koncertu dne 1. 12. 2012 na sále KD a souhlasí 

s uvolněním fi nančních prostředků do výše 

3 000 Kč z rozpočtových prostředků obce na 

pokrytí nákladů spojených s občerstvením pro 

účinkující a návštěvníky koncertu. 

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu

 vyplatit výše uvedenou částku oproti předlože-

ným dokladům předsedkyni kulturní komise.

Termín realizace: 3. 12. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce

10. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

BD čp. 261 o úpravu příjezdu na parkoviště, 

popř. navezení kamenné drtě, a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice projednala požadavek 

společnosti VAK Jablonné nad Orlicí a.s. 

o opravu 3 hydrantů v obci, a rozhodla 

žádosti vyhovět a zajistit opravu tak, aby byla 

ve spodní části obce zajištěna dostupnost 

požární vody v případě potřeby.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice poskytnout potřebnou 

součinnost společnosti VAK Jablonné nad 

Orlicí v souvislosti s opravou hydrantů.

11. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

MUDr. Vlastimila Rajbla o změnu nájemní 

smlouvy, jež je nedílnou součástí tohoto 

Rudoltice o písemný souhlas zřizovatele 

pro přijetí daru – zahradního altánu (GASET 

s.r.o.) a rozhodla žádosti nevyhovět a souhlas 

s přijetím věcného daru nevyslovit z důvodu, 

že návrh rozpočtu obce na rok 2013 s touto 

investiční akcí nepočítá.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh 

ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o možnosti 

rozšíření kapacity MŠ v rámci budovy MŠ.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s. r. o. prověřit možnosti 

předloženého návrhu ze stavebního hlediska.

Termín realizace: 31. 12. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel společnosti VISION Rudoltice

5. Rada obce Rudoltice po seznámení s  

podklady pro poskytování odměn ředitelům, 

zpracovaných Mgr. Lenkou Havlenovou, 

ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 7. 11. 2012,  

schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenku 

Havlenovou ve výši XXX Kč, která bude 

vyplacena z fi nančních prostředků ZŠ a MŠ 

Rudoltice. Odůvodnění výše odměny je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

6. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 

podnikatele mezi Českou pojišťovnou, 

a. s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16 jako 

pojišťovnou a obcí Rudoltice jako pojistníkem 

a pojištěním, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou obci 

členem zastupitelstva obce pro případ 

právním předpisem stanovené odpovědnosti 

pojištěného za škodu vzniklou ÚSC při výkonu 

veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pro 

případ uzavření smlouvy požaduje navýšení 

sublimitu plnění v souvislosti s dotacemi EU.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce jednáním s ČP a. s. 

7. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

rozpočtu obce Rudoltice na rok 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla předložit jej v nezměněné podobě 

zastupitelstvu obce ke schválení.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu 

zveřejnit návrh rozpočtu, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, v souladu s ust. § 11 

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

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, na fyzické i úřední desce 

obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů 

přede dnem jeho projednání na zasedání 

zastupitelstva obce.

Termín realizace: 20. 11. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

i)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o změnu NS (Dr. Rajbl s. r. o.)

 •  Veřejné osvětlení na parcelách v lokalitě 

Zámeček

 •  Oprava části MK

 •  Nová cenová nabídka na geologický 

průzkum na p.p.č. 4293/10-12

j)  Různé

2. Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku 

ke smlouvě o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 

prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem 

a Danou Beranovou – REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 

SPOLEČNOST MOZAIKA se sídlem Žichlínek 

84, jako zprostředkovatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených 

v čl. I smlouvy o byt č. 10 a 14 v budově 

čp. 261, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled 

stavu úhrad vyúčtování nájmu a služeb 

spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce 

sestavený ke dni 30. 10. 2012 a dále bere 

na vědomí předání dlužných vyúčtování 

k vymáhání právnímu zástupci obce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled 

předpisů a úhrad nájemného a služeb spojených 

s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 10/2012, zpracované správcem 

bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9. 11. 2012.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled provedených prací a vyúčtování 

hospodaření v obecních lesích v roce 2012, 

předložený OLH p. Vratislavem Pecháčkem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje plán 

hospodaření v obecních lesích v roce 2013, 

předložený OLH p. Vratislavem Pecháčkem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem 

smlouvy na pojištění lesů ve vlastnictví obce 

a souhlasí s rozšířením pojištění majetku obce 

na další období o pojištění obecních lesů.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce 

k rozšíření poptávky na pojištění majetku obce 

o pojištění obecních lesů.

4. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rudoltice o písemný souhlas zřizovatele pro 

přijetí daru – peněžní částky ve výši 4 000 Kč 

(J. S.) a rozhodla žádosti vyhovět a souhlas 

s přijetím fi nančního daru vyslovit.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
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společnosti 2G geolog s.r.o. se sídlem v Ústí 

nad Orlicí, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla s cenovou nabídkou 

vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo na 

předmětné průzkumné geologické práce.

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. 

v lokalitě RD Zámeček a schvaluje osazení 

sloupů VO na komunikacích dle přílohy 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí havárii 

na vodovodním řadu pod komunikací 

ležící na p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna a schvaluje opravu místní 

komunikace v části od místa havárie na 

vodovodním řadu k silnici III. třídy.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. opravu MK provést.

Termín realizace: 15. 12. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala novou 

cenovou nabídku a návrh průzkumných 

geologických prací na p.p.č. 4293/10-12 

usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů rozhodla o zveřejnění záměru 

pronájmu nebytových prostor – ordinace 

praktického lékaře se zázemím v budově 

čp. 95 v obci Rudoltice.

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 nebytových prostor – ordinace 

praktického lékaře se zázemím, nacházejících 

se v přízemí v severovýchodní části 

budovy čp. 95 v obci Rudoltice.

Termín realizace: 15. 11. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

situaci s vedením veřejného osvětlení 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE Č. OZ/27/09/12

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli 

zápisu Mgr. Richarda Bednáře a Romana Beneše

a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

následující program zasedání zastupitelstva:

a)  Zahájení

b)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

c)  Schválení programu

d)  Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012

e)  Místní akční skupina Lanškrounsko

f)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

g)  Prodej části p.p.č. 3354/1 a 89/21 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

h)  Koupě p.p.č. 4215 a části p.p.č. 543/1 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

i)  Koupě p.p.č. 3089/20 a 3089/22 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

j)  Záměr směny části p.p.č. 3205/2 (nově 

3205/4) za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) 

a část p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4), 

vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

k)  Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/22 

a 3451/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

l)  Žádost o odkoupení p.p.č. 2462/2 a 2462/3 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

m) Bytový fond

n)  Osadní výbor 

o)  Různé

p)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem jsou opravy komunikací, 

dary na pouť, převod fi nančních prostředků 

z hospodářské činnosti obce, osvětlení 

cyklostezka, snížení výdajů na rekonstrukci ZŠ, 

daň z příjmů za obec – dorovnání na skutečnost, 

a rozhodlo rozpočtové opatření schválit.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

zařazení obce Rudoltice do územní 

působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko 

a souhlasí s přípravou integrované strategie 

území MAS Lanškrounsko na svém území.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o postupu prací na 

stavbě cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 

i o problematice sesuvu půdy na p.p.č. 4293/9 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice 

jako prodávající a V. D. a P. R., bytem Rudoltice 

čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej 

p.p.č. 3354/12 o výměře 26 m2 a 89/43 o výměře 

108 m2, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za 

vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 8 

040 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 

prodávající a J. J., bytem Rudoltice čp. XXX 

jako kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je prodej 

p.p.č. 3354/13 o výměře 11 m2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 660 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice 

jako prodávající a manžely Z. a V.M., bytem 

Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 3354/14 o velikosti 

16 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 

vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 

960 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 

prodávající a Š. D., bytem Rudoltice čp. XXX 

jako kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je prodej 

p.p.č. 3354/15 o výměře 19 m2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 1 140 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice 

jako prodávající a manžely E. a B. B., bytem 

Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 3354/16 o velikosti 

15 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za 

vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 

900 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice 

jako prodávající a manžely M. a M. V., 

bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/17 

o velikosti 4 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 

240 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu těchto smluv.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o problematice křižovatky 

silnice I. třídy, účelové komunikace do 

průmyslové zóny a místní komunikace 

vedoucí k objektům Zámeckého vrchu.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi T. T., bytem 

Rudoltice XXX, jako prodávající a obcí 

Rudoltice jako kupující, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4215 o výměře 

63 m2 a p.p.č. 543/4 o výměře 24 m2, vše 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 17 400 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi V. I. a J. I., oba 

bytem Rudoltice XXX, jako prodávajícími 

a obcí Rudoltice jako kupující, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je prodej p.p.č. 3089/22 o výměře 66 m2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 1 320 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

návrh kupní smlouvy mezi Z. B., bytem 

Luková XXX, a Š. H., bytem Rudoltice XXX, 

jako prodávajícími a obcí Rudoltice jako 

kupující, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je prodej 

p.p.č. 3089/20 o výměře 137 m2 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 2 740 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu těchto smluv.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

záměr směny části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) 

o výměře 85 m2 ve vlastnictví obce za část 

p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) o výměře 24 m2 a 

třetinový podíl části p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4) 

o výměře 67 m2 ve vlastnictví soukromých 

osob, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Zastupitelstvo 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 

směny části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) 

o výměře 85 m2 ve vlastnictví obce Rudoltice, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro 

PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, za část p.p.č. 2121/3 

(nově 2121/7) o výměře 24 m2 ve vlastnictví 

soukromých osob, zapsané na LV č. 693, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a třetinový podíl části p.p.č. 3206/2 (nově 

3206/4) o výměře 67 m2 ve vlastnictví 

soukromých osob, zapsané na LV č. 731, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 5. 10. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

žádost p. S. J., bytem Lanškroun, XXX, o koupi 

části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění 

záměru prodeje části p.p.č. 3088/22 a 3451/4, 

vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v rozsahu 

grafi cky znázorněném v žádosti.

Zastupitelstvo 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 prodeje části p.p.č. 3088/22 a 3451/4, 

vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna – v rozsahu 

grafi cky znázorněném v žádosti, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsaných 

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

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 5. 10. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

žádost M. V., bytem Rudoltice čp. XXX, o koupi 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Obecní úřad v Rudolticích

Rudoltice čp. 95

561 25

p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje koupi p.p.č. 2462/2 

a 2462/3, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Zastupitelstvo 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 

prodeje koupi p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsaných na 

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

nad Orlicí pro obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Termín realizace: 5. 10. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace k obecnímu bytovému 

fondu za období od 13. 7. 2012 dosud.

Zastupitelstvo obce Rudoltice opětovně 

projednalo žádost o výměnu vchodových 

dveří v BD čp. 261, seznámilo se s předběžnou 

cenovou nabídkou fi rmy PROPLAST na 

výměnu stávajících vchodových dveří za 

plastové, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodlo předpokládané náklady 

na výměnu dveří ve všech BD v obci zařadit 

do rozpočtu na rok 2013.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí odstoupení p. Miroslava Szlamy 

z funkce člena Osadního výboru pro lokalitu 

Zámeček ke dni 11. 7. 2012.

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem 

osadního výboru s účinností od 1. 10. 2012 p. 

Milana Fišeru. Odměna bude poskytována ode 

dne zvolení do funkce člena výboru.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

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


