
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/25/07/12 
 
 

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

o Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování bytu 
o Přehled předpisů a plateb za období 6/2012 
o Zasedání OVBZ dne 17.7.2012 
o Nové NS 

b) Dodatek ke smlouvě o poskytování právní pomoci (obec – Mgr. Jiří Hruban, AK 
Brno) 

c) Smlouvy o nájmu hrobového místa 
d) Nájemní smlouvy (obec – PF ČR) 
e) Žádost o bezplatný pronájem bytu v domě čp. 95  
f) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů (obec – město Lanškroun) 
g) Rozsudek KS HK – pobočka v Pardubicích, č.j. 36 Cm 147/2009-409 
h) Správní řízení ÚOHS  
i) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (obec – VISION) 
j) Kultura 

o Smlouva o poskytnutí dotace – Rudoltická pouť 2012 
o Loučení s létem  
o Žádost o fin. podporu Příměstského tábora Rudoltice (PS VODNÍ SPORTY) 
o Žádost o fin. podporu činnosti PS VODNÍ SPORTY v 2. pololetí 2012 

k) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Žádost o umístění dopravního značení 
o Svah u cyklostezky pod stavebními parcelami 
o Žádost o zřízení dočasného veřejného místa pro grilování a pálení ohně (PS 

VODNÍ SPORTY) 
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Smlouva o dílo – elektroinstalace „Rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice 
(VISION – Jaroslav Suchý) 

o Mandátní smlouva – realizace výběrového řízení (obec – Martin Hlaváček) 
o Údržba zeleně na parcelách v lokalitě Zámeček 
o Oprava schodů v domě čp. 95 
o Stížnost BD čp. 625-628 – štěrkové parkoviště 
o Žádost o zpětné proplacení nákladů na opravu parapetů (BD čp. 261) 

m) Různé 
o Žádost Stacionáře Ústí nad Orlicí o příspěvek na provoz 
o Pokládání optického kabelu spol. OMEGA tech s.r.o. 
o Majetkoprávní vypořádání části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Žádost o výměnu vchodových dveří (BD čp. 261) 

 
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, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 9  v BD čp. 264 a byt č. 7 v BD 
čp. 263, a rozhodla jeho uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 



 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 6/2012, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9.7.2012. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 17.7.2012, 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 schvaluje uzavření NS k bytu č. 624/11 a 262/13 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o poskytování právní 

pomoci mezi obcí Rudoltice a Mgr. Jiřím Hrubanem, advokátem se sídlem v Brně, 
Antonínská 2, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je zvýšení 
paušální náhrady nákladů na částku 7 000 Kč měsíčně, a rozhodla jeho uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070145 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a A.F., bytem XXX, jako nájemcem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 
místu č. 145 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070146 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a D.Š., bytem XXX, jako nájemcem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 
místu č. 146 na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu uvedených smluv. 
 

5) Rada oce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 32 N 
10/50 mezi Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a obcí 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení 
nájmu k p.p.č. 549/5 (část původní p.p.č. 549/1) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna k datu 
31.7.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada oce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 33 N 
03/50 mezi Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a obcí 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení 
nájmu k p.p.č. 4217/4 (část původní p.p.č. 4217/3) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna k 
datu 31.7.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada oce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 203 N 
02/50 mezi Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a obcí 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení 
nájmu k p.p.č. 3171/3 (část původní p.p.č. 3171/1) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna k 



datu 31.7.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o zaplacení úhrady za užívání 
nemovitosti mezi Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a 
obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada 
za užívání p.p.č. 4398 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna do 31.7.2012 ve výši 1091 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemní smlouvy č. 97 N 12/50 mezi 
Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a obcí Rudoltice, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 4398 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna s účinností od 1.8.2012 na dobu neurčitou za celkové roční 
nájemné ve výši 1 189 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemní smlouvy č. 98 N 12/50 mezi 
Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a obcí Rudoltice, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 11/1 část, 
1710/1, 2742/2 a 3155/5 část, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna s účinností od 
1.8.2012 na dobu neurčitou za celkové roční nájemné ve výši 5 116 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemní smlouvy č. 99 N 12/50 mezi 
Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, a obcí Rudoltice, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 4217/3, 2, 
10, část 11/1, 11/2, 11/4, 18/5, 381/1, 832/2, 834/2, 2744/11, a 4204, vše v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna s účinností od 17.7.2012 na dobu neurčitou za roční nájemné 
ve výši 656 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Rudoltický Budulínek o 

bezplatný pronájem bytu v I. poschodí budovy čp. 95 za účelem provozu Rodinného 
centra Rudoltický Budulínek, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
žádosti vyhovět a schválit uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 1 v II. NP domu čp. 95 
o velikosti 3+1 mezi obcí Rudoltice a občanským sdružením Rudoltický Budulínek se 
sídlem Rudoltice čp. 95, na dobu určitou od 23.7.2012 do 30.9.2013 s tím, že součástí 
výpůjčky bytu jsou i spotřebované energie výpůjčitelem, a to užitková teplá voda, 
vodné, stočné, plyn a elektřina. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na 
základní školní docházku žáků mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada neinvestičních 
nákladů připadajících na úhradu nákladů spojených s plněním povinné školní 
docházky 50 žáků s trvalým pobytem v obci Rudoltice v lanškrounských základních 
školách  za období 1.1.-30.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – 
pobočka v Pardubicích ze dne 1.6.2012, č.j. 36 Cm 147/2009-409, a na základě 
doporučení právní zástupkyně Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové schvaluje podání 
odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. 



 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Oznámení ÚOHS o zahájení správního řízení ze 

dne 17.7.2012, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-11223/2012/560/MSc. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí Usnesení ÚOHS ze dne 17.7.2012, č.j. ÚOHS-
S340/2012/VZ-11221/2012/560/MSc, kterým byla obci stanovena ve výše uvedené věci 
lhůta k navržení důkazů a k vyjádření. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanovisko právní zástupkyně obce, se kterým 
vyslovuje souhlas a v tomto směru schvaluje vedení právní obrany obce. 

 
10) 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. 20120127 částku 9 234 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 41753/2012 

mezi Pardubickým krajem se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, na straně 
jedné jako poskytovatelem, a obcí Rudoltice na straně druhé jako příjemcem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
2 500 Kč na realizaci kulturní akce Rudoltická pouť 2012, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila se zůstatkem finančních prostředků alokovaných 
v rozpočtu na kulturní vyžití v obci a po projednání návrhu na uspořádání akce 
„Rozloučení s létem“ ve spolupráci s TJ Sokol Rudoltice a SDH Rudoltice dne 
25.8.2012 schvaluje úhradu nákladů spojených s pronájmem pódia z rozpočtu obce. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí o 
finanční podporu Příměstského tábora pořádaného pod záštitou obce Rudoltice v roce 
2012 a rozhodla žádosti vyhovět a schválit finanční podporu ve výši 2 000 Kč na 
každý ze dvou pětidenních bloků v termínech 16.-20.7.2012 a 13.-17.8.2012. 

 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit finanční podporu vedoucímu PS. 
 Termín realizace: 17.8.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí o 
finanční podporu činnosti s mládeží v obci Rudoltice na druhé pololetí roku 2012, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o poskytnutí finanční podpory ve výši 
10 000 Kč za podmínky zajištění úklidu autobusových zastávek v obci v II. pololetí r. 
2012. 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o poskytnutí účelové dotace a údržbě 
čistoty a pořádku autobusových zastávek pro II. pololetí roku 2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace ve výši 
10 000 Kč na podporu činnosti s mládeží v obci Rudoltice v II. pololetí roku 2012 a 
dále závazek pravidelné údržby čistoty a pořádku 5 autobusových zastávek ve 
vlastnictví obce Rudoltice v období od 1.7. do 31.12.2012, a rozhodla její uzavření 
schválit. 



 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala žádost manželů N., bytem XXX, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je umístění dopravního značení „obytná 
zóna“ a rozhodla žádosti vyhovět a v místech graficky znázorněných v příloze obytnou 
zónu po konzultaci s Dopravním inspektorátem v ÚO  zřídit. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o sesuvu půdy ve svahu nad 
cyklostezkou pod p.p.č. 4293/9 a 4293/8 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna i o výsledku 
jednání zástupců obce v této věci se stavbyvedoucím spol. SKANSKA, stavebním 
dozorem cyklostezky, osobou odborně způsobilou na sesuvy půdy a vlastníkem p.p.č. 
4293/9, které se uskutečnilo dne 24.7.2012. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí o 
zřízení dočasného veřejného místa pro grilování a pálení ohně, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a v souladu s čl. 4 Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice 
č. 1/2011 stanovuje místem, určeným pro manipulaci s otevřeným ohněm, zakládání 
otevřených ohnišť a grilování na veřejném prostranství u dětského hřiště v lokalitě 
Zámeček - v prostoru graficky znázorněném v příloze, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
13) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice a 

Jaroslavem Suchým se sídlem Rudoltice čp. 251, jejímž předmětem je elektroinstalace 
akce „Rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice“ při ceně 37 849 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh mandátní smlouvy mezi Martinem Hlaváčkem 
se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, jako mandatářem, a obcí Rudoltice jako 
mandantem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
organizační zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce 
zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ 
zadávané mandantem jako jejím zadavatelem v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za celkovou odměnu ve výši 33 000 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh na opravu schodiště do II. NP budovy čp. 95, 
seznámila se s cenovými nabídkami Podlahářství-Truhlářství ZVONÍČEK se sídlem 
Rudoltice 241 na opravu linolea, a rozhodla o opravě schodiště dlažbou. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice zajistit cenovou nabídku. 
 Termín realizace: 8.8.2012 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

 Rada obce Rudoltice projednala stížnost BD čp. 625-628 na dosud nevyasfaltované 
parkoviště ze dne 10.7.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
stížnosti nevyhovět z finančních důvodů. 
 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost nájemníků BD čp. 261 - manželů Ch., pana J., 
paní J. a paní L. o zpětné proplacení nákladů vynaložených v souvislosti s opravou 



parapetů při nastěhování do bytů a rozhodla žádostem nevyhovět s poukazem na 
příslušná ustanovení občanského zákoníku hovořící o nájmu věci. 

 
 
 
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.  
 


