
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/19/06/12 
 
 

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

o Žádost o podporu z OP ŽP – rekonstrukce ZŠ Rudoltice 
o Rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice 

b) Bytový fond 
o Výpovědi z nájmu bytu + zpětvzetí výpovědi 
o Zasedání OVBZ dne 30.5.2012 
o Přehled předpisů a plateb za období 5/2012 
o Vyúčtování nájmu a služeb spojených s nájmem bytu za období 1.5.2011-

30.4.2012 
c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3 
d) Oprava komunikace na p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
e) Optimalizace nákladů energií 
f) Prodej písku a drceného kameniva – VISION Rudoltice s.r.o. 
g) Žádost Orlickoústecké nemocnice o finanční podporu 
h) Žádost o pronájem p.p.č. 4398 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve správě PF ČR 
i) Žádost o koupi p.p.č. 3446/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve správě Povodí 

Moravy, s.p. 
j) Žádost SKP DUHA Lanškroun o podporu cyklistického závodu Regionem Orlicka 

Lanškroun 2012 
k) Poldr Rudoltice na Lukávce – informace o jednání obce s PF ČR, Pozemkovým 

úřadem ČR, p. J.K. 
l) Výstavba cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 
m) Odpadové hospodářství – TJ Sokol Rudoltice, ZŠ a MŠ Rudoltice 
n) Kultura 

o Rudoltická pouť 2012  
o) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o odkoupení části p.p.č. 3354/1 a 89/21 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna 

o Zbudování kanalizace a zpevněné komunikace k p.p.č. 4218/19 (K.) 
p) Významný krajinný prvek – zámecké aleje  
q) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Obecní úřad - IT 
r) Různé 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala zamítnutí žádosti o podporu z OP Životní prostředí č. 

11103173, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně komentáře ing. Aleny 
Džbánkové, zpracovatelky žádosti, a rozhodla námitku nepodávat. 

 
3) Rada obce Rudoltice opětovně 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 žádosti vyhovět do částky 231 966 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce ředitelce ZŠ a 
MŠ Rudoltice. 

 Termín realizace: 25.6.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 



4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 31.5.2012 k BJ č. 
276/2, ze dne 4.6.2012 k BJ č. 603/3, ze dne 4.6.2012 k BJ č. 609/8, ze dne 6.6.2012 
k BJ č. 616/11, ze dne 8.6.2012 k BJ č. 625/2, ze dne 12.6.2012 k BJ č. 624/9, ze dne 
15.6.2012 k BJ č. 262/13, ze dne 15.6.2012 k BJ č. 264/9 a ze dne 19.6.2012 k BJ č. 
611/8, 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 projednala zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 619 
ze dne 31.5.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a vyslovila se zpětvzetím 
výpovědi, podané nájemnicí dne 17.5.52012, souhlas. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 30.5.2012, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavku v jednotlivých žádostech. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 5/2012, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 7.6.2012. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k vyúčtování nájmu a služeb 
spojených s užíváním bytu za období od 1.5.2011 do 30.4.2012, jež bude do konce 
měsíce června 2012 rozesíláno všem nájemníkům bytů ve vlastnictví obce. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí avízo Krajského úřadu Pardubického kraje ze 

dne 6.6.2012 pro změnu rozpočtu obce č. 44, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je grant v oblasti územního plánování pro rok 2012. 
 Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření obce Rudoltice č. 3/2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je dotace na územní plán, EU peníze školám a příspěvek SMS, a rozhodla 
rozpočtové opatření schválit. 

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanovisko odboru ŽP Městského úřadu 

v Lanškrouně k projektové dokumentaci pro stavbu „oprava komunikace na p.p.č. 
4290“, jejímž investorem je Nový Zámek s.r.o. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí fakturaci za optimalizaci nákladů na odběr el. 

energie pro obec Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zavedení nové služby společností VISION 

Rudoltice s.r.o. pro občany a zájemce z blízkého okolí, a to prodej písku a drceného 
kameniva. 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh nového ceníku služeb společnosti VISION i 
obce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 



9) Rada obce Rudoltice projednala žádost Orlickoústecké nemocnice, a.s. ze dne 
5.6.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je financování 
obnovy laparoskopické věže, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout Orlickoústecké 
nemocnici, a.s. finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním návrhu darovací smlouvy na 
výše uvedený finanční příspěvek. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala návrh na pronájem p.p.č. 4398 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna o výměře 4 637 m2 ve správě PF ČR a schválila podání žádosti o 
pronájem této nemovitosti. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce o pronájem p.p.č. 4398 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna požádat PF ČR 

 Termín realizace: 30.6.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

11) Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce požádat Povodí Moravy, s.p. o 
odkoupení p.p.č. 3446/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 683 m2. 

 
12) Rada obce Rudoltice projednala žádost o podporu cyklistického závodu Regionem 

Orlicka Lanškroun 2012 ze dne 4.6.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
schválila uzavření smlouvy o zajištění reklamy, jejímž předmětem je propagace obce 
při sportovním podniku cyklistickém závodě mládeže pod názvem „Regionem Orlicka 
Lanškroun 2012 za jednorázový finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o jednání obce s PF ČR, Pozemkovým 
úřadem ČR a p. J.K., bytem Ostrov ohledně pozemků, potřebných pro výstavbu Poldru 
Rudoltice na Lukávce.  
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost p. J.K. o směnu pozemků s PF ČR. 

 
14) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k výstavbě cyklostezky Lanškroun – 

Rudoltice a termín dalšího kontrolního dne na stavbě. 
 

15) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace místostarostky obce o kontrole EKO-
KOMu, která na obci proběhla dne 7.6.2012. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje TJ Sokol Rudoltice organizací sběru a odvozem 
železného šrotu a příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice organizací sběru a 
odvozu starého papíru. 

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

zhotovitelem a DS INTEX s.r.o. se SÍDLEM Česká Třebová, U Dvora 118, 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. 
 

17) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o odkoupení části p.p.č. 3354/1 a 89/21 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze dne 4.6.2012 a doporučuje zastupitelstvu obce 
zveřejnit na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu záměr prodeje 
uvedených pozemkových parcel. 



 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s oznámením p. L.M. ze dne 3.4.2012 
zbudování nové komunikace na p.p.č. 3354/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle 
předloženého situačního plánku, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanovisko komise životního prostředí ze dne 
18.6.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve věci zhotovení přístupové cesty 
a kanalizace k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
18) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o jednání zástupců 

obce, komise ŽP a Osadního výboru Zámeček s p. P.H., odborníkem na arboristiku 
v otázce stavu VKP – zámeckých alejí, které se uskutečnilo dne 8.6.2012. 

 
19) Rada obce Rudoltice schvaluje zakoupení nového PC na Obecní úřad Rudoltice, a to 

dle specifikace, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a z důvodů uvedených 
příloze. 

 
 
 
 
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.  
 


