
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/07/12 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond 

o Výpovědi z nájmu bytu  
o Nové NS, dodatky k NS 

b) Občanské sdružení Rudoltický Budulínek 
c) Darovací smlouva – příspěvek na pořízení laparoskopické věže 
d) Návrh řešení křižovatky silnice I/43, účelových komunikací a cyklostezky 
e) Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví státu a správě PF ČR 
f) Žádost o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo – VO cyklostezky Lanškroun – Rudoltice – zemní práce 
o Orientační plán sídliště Zámeček 
o Projekt na kanalizační přípojku a na propustek pod přístupovou komunikací 

k p.p.č. 4218/19  
o Vyklizení části p.p.č. 3087/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Smlouva o dílo – likvidace kalů z ČOV 
o Smlouva o dílo- odborný posudek na závady na BD v Rudolticích 
o Smlouva o dílo – rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice 
o Smlouva o dílo – rozvod počítačové sítě v PC učebně v ZŠ Rudoltice 
o Smlouva o dílo – vybavení PC učebny a kabinetu VV v ZŠ Rudoltice 

i) Různé 
o Rychlé občerstvení v lokalitě Zámeček 
o Obecní úřad – IT 

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 25.6.2012 k BJ č. 

613/13 a k BJ č. 602/1, 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 schvaluje uzavření NS k bytu č. 604/10, 610/5, 613/2, 622/3, 
625/2, 603/13, 615/7 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 615/7 
k 30.6.2012, k bytu č. 615/11 k 31.7.2012 a k bytu č. 609/6 k 30.6.2012. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. č. 1 k bytu č. 604/11, 614/5, 622/6, 
610/1, 611/10, dodatek NS č. 2 k bytu č. 262/8, 601/2, 601/3, 601/5, 601/7, 601/9, 
601/11, 601/13, 602/2, 602/3, 602/4, 602/6, 602/7, 602/8, 602/9, 602/10, 602/13, 
603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 604/1, 604/2, 604/3, 
604/4, 604/6, 604/7, 604/12, 605/1, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8, 606/3, 
606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 606/10, 606/13, 607/2, 607/3, 607/5, 607/8, 607/9, 
607/10, 607/11, 607/13, 608/2, 608/5, 608/6, 608/9, 608/11, 608/13, 609/7, dodatek 
NS č. 3 k bytu č. 605/9, 609/12, 602/12, 606/12, 613/10, dodatek NS č. 4 k bytu č. 
616/12; dodatek NS č. 6 k bytu č. 617/7; dodatek NS č. 7 k bytu č. 614/11, 619/5 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku NS č. 8 k bytu č. 614/11,  jehož 
předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka od 1.7.2012, a 
pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o založení a zaměření činnosti 

občanského sdružení Rudoltický Budulínek. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
dárcem a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. jako obdarovaným, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je peněžitý dar na pořízení nové laparoskopické 
věže, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh řešení křižovatky silnice I. třídy, 
účelových komunikací a cyklostezky v bezprostřední blízkosti areálu Autoservisu Tejkl, 
zpracovaný společností VIAPROJEKT s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, a výsledek 
jednání obce s p. Tomášem Tejklem, jehož nemovitostí se navrhované řešení týká. 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala návrh na podání žádosti o pronájem pozemků ve 
správě PF ČR, a to: části p.p.č. 11/1 a dále p.p.č.  3155/5, 10, 11/4, 11/2, 18/5, 
1710/1, 4204, 2, 2744/11 a 2742/2, 834/2, 381/1 a 832/2, a rozhodla podání žádosti 
schválit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce podat u PF ČR žádost o pronájem výše 
uvedených pozemků. 
Termín realizace: 13.7.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

7) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem na podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků ve vlastnictví České republiky a správě PF ČR p.č. 849/1, 851/3, 851/7 a 
832/3 dle zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů , a 
doporučuje zastupitelstvu obce podání žádosti o bezúplatný převod předmětných 
nemovitostí schválit. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. se sídlem Rudoltice 95, jako zhotovitelem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zhotovení zemních prací 
pro SO 402 - veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, část k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou cenu 675 796 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje návrh orientačního plánu sídliště Zámeček, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí nutnost zpracování projektu na kanalizační 
přípojku a propustek pod přístupovou komunikací k p.p.č. 4218/19. 
 



Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyklizení části p.p.č. 3087/2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna ze strany současných uživatelů. 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a ing. Eugenii Dřímalovou se sídlem Nepomuky 35 jako zhotovitelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění rozboru 
směsného kalu z ČOV obce, rozbory vzorků vytypované orné půdy a vypracování 
Programu použití čistírenských kalů na zemědělskou půdu podle vyhlášky č. 382/2001 
Sb. včetně vypracování prvního vzorového Evidenčního listu využití kalů 
v zemědělství, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a ing. Miroslavem Stránským se sídlem Ústí nad orlicí, Sokolská 230, 
jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
vypracování odborného posudku na zjevné závady na zadaných bytových domech 
v obci Rudoltice za vzájemně ujednanou cenu ve výši 38 500 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 dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou stavební práce pro rozšíření PC učebny ZŠ 
Rudoltice za vzájemně ujednanou cenu 43 200 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 dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a PROGOS s.r.o. se sídlem Lanškroun, Za střelnicí 510, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zhotovení 
rozvodu počítačové sítě v PC učebně v budově ZŠ Rudoltice  za vzájemně ujednanou 
cenu ve výši 20 720 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 dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Tomášem Pecháčkem se sídlem Jehnědí 2 jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je vybavení PC učebny a 
kabinetu VV v ZŠ Rudoltice za vzájemně ujednanou cenu ve výši 120 500 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 
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.  


