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

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Zasedání OVBZ dne 22. 11. 2012

 •  BD čp. 261

b) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Návrh rozpočtu na rok 2013

c)  Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 9/2012

d) Směrnice Obce Rudoltice č. 1 – 3/2012

e) Inventarizace 2012 – likvidační komise

f) Pojištění odpovědnosti zastupitelů

g) Smlouvy o nájmu hrobového místa

h)  Dodatky ke smlouvám o dílo – EKOLA 

České Libchavy s.r.o.

i)  Pravidla pro poskytnutí dotací 

z rozpočtu PK – JSDH

j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

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

 •  Návrh smlouvy o dílo na geologický 

průzkum na p.p.č. 4293/10-12

 •  Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 601/8, 614/9, 614/12, 613/13 

a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 612/4, 624/10, 604/10, 

610/5, 613/2, 622/3, 625/2, dodatku č. 2 

k NS č. 610/4, 611/6, 607/6, 609/13, 618/4, 

621/1, 621/2, 621/3, 621/6, 621/8, 621/10, 

623/4, 625/3, 627/1, dodatku č. 4 k NS 

č. 276/4, dodatku č. 5 k NS č. 615/9, 262/8 

a dodatku č. 6 k NS č. 610/6 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro bytové 

záležitosti ze dne 22. 11. 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 projednala návrh 

rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2013, 

předložený ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jeho schválení v nezměněné 

podobě.

Rada obce Rudoltice ukládá ZŠ a MŠ 

Rudoltice provést vyúčtování čerpání 

položek rozpočtu s vrácením případného 

přebytku u položek týkajících se energií 

(elektřina, plyn, voda).

4. Rada obce Rudoltice projednala na 

základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření obce Rudoltice č. 9/2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem jsou neinvestiční náklady na 

žáky – MěÚ Lanškroun a úpravy veřejného 

prostranství, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

směrnice obce Rudoltice č. 1/2012 – 

Opravné položky, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla o jejím 

schválení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

směrnice obce Rudoltice č. 2/2012 

k evidenci dlouhodobého majetku, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jejím schválení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

směrnice obce Rudoltice č. 3/2012 – Reálná 

hodnota majetku určeného k prodeji, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jejím schválení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu výše uvedených směrnic.

6. Rada obce Rudoltice volí likvidační 

komisi pro vyřazení majetku obce 

na období od 4. 12. do 31. 1. 2013 

v následujícím složení:

• Předseda: Jiří Just

•  Členové:  Mgr. Lenka Havlenová, 

Jaroslav Suchý 

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyjádření zástupce České pojišťovny a.s. 

ohledně sublimitu plnění v souvislosti 

s dotacemi EU a pověřuje starostku obce 

k zajištění nabídek pojištění odpovědnosti 

zastupitelů od Allianz, ING, Kooperativa 

a Generali.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070138 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a K. H., bytem 

Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 

místu č. 138 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. 7000070019 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice jako 

pronajímatelem a J. V., bytem Chotěboř XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 19 

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.

9. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 11 smlouvy o dílo na sběr 

a odstraňování nebezpečných složek 

komunálního odpadu mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a EKOLA České Libchavy 

s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, 

jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo – cena za 

provedení mobilního sběru nebezpečných 

složek komunálního odpadu platná od 

1. 1. 2013, a rozhodla jeho uzavření schválit.
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Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 13 smlouvy o dílo na služby 

spojené s tříděním odpadu mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy s.r.o. se sídlem České 

Libchavy čp. 172, jako zhotovitelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je specifi kace stanovišť 

sběrných nádob na jednotlivé druhy 

odpadů a cena služby platná od 1. 1. 2013, 

a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 10 nájemní smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy s.r.o. se sídlem České 

Libchavy čp. 172, jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem odpadových 

nádob, a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu smluv.

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu 

PK na požární techniku a věcné prostředky 

PO jednotek SDH obcí PK na období 

2013-2016 účinná od 15. 11. 2012, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dohody o ukončení nájmu 

nebytových prostor mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a MUDr. Vlastimilem 

Rajblem, praktickým lékařem se sídlem 

Tatenice 291, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zánik nájmu nebytových 

prostor – ordinace praktického lékaře 

se zázemím, nacházejících se v přízemí 

v severovýchodní části budovy čp. 95 

v obci Rudoltice s účinností ke dni 

3. 12. 2012, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových 

prostor – ordinace praktického lékaře se 

zázemím v budově čp. 95 v obci Rudoltice 

na úřední desce obecního úřadu ve dnech 

15. 11. – 3. 12. 2012.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o nájmu nebytových prostor 

mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem 

a společností Dr. Rajbl s.r.o. se sídlem 

Tatenice 291, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem nebytových 

prostor – ordinace praktického lékaře 

se zázemím, nacházejících se v přízemí 

v severovýchodní části budovy čp. 95 

v obci Rudoltice s účinností od 4. 12. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo č. 2012/186 mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem a 2G geolog 

s.r.o.  se sídlem Čs. armády 1181, 562 01 

Ústí nad Orlicí jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je geologický průzkum pro 

stavbu tří rodinných domů a stabilitu 

zemní navážky, na p.p.č. 4293/10 až 12 

v k.ú. Rudoltice, v rozsahu prací podle 

samostatné nabídky ze dne 7. 11. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

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

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Žádosti o snížení nájemného

b)  Organizační řád Obecního úřadu 

Rudoltice

c)  Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 10, 11/2012

d)  Smlouva o poskytnutí investičního 

příspěvku (obec – DSO Lanškrounsko)

e)  Inventarizace 2012 – inventarizační 

komise

f) Živnostenské listy obce

g) Lesní hospodářství 

h) Kultura

 •  Mikulášská nadílka

 •  Štěpánská zábava

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Revize elektroinstalace v BJ

j) Různé

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 262 

doručené dne 3. 12. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 4 v BD čp. 624 

doručené dne 6. 12. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o snížení nájemného u bytu č. 9 v domě 

čp. 623 ze dne 3. 12. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je vysoká vlhkost v bytě, 

a ukládá společnosti VISION prověřit 

oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 31. 12. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o snížení nájemného u bytu č. 1 v domě 

čp. 623 ze dne 3. 12. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je vysoká vlhkost v bytě, 

a ukládá společnosti VISION prověřit 

oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 31. 12. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

3. Rada obce Rudoltice schvaluje 

Organizační řád Obecního úřadu 

Rudoltice, jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 10/2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je výstavba 

komunikace na Zámečku „Dolní cesta“ 

a rozhodla rozpočtové opatření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 11/2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je investiční příspěvek DSO, osvětlení 

cyklostezky a městská policie, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o poskytnutí investičního 

příspěvku mezi obcí Rudoltice a DSO 

Lanškrounsko se sídlem Nám. J. M. Marků 

12, Lanškroun, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 

430 000 Kč, což představuje 2/3 hodnoty 

celkových předpokládaných vícenákladů 

na stavbu cyklostezky Lanškroun – 

Rudoltice, a to zejména na bezprostřední 

řešení havárie při sesuvu půdy na 

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

náklady na geologické poradenství, 

náklady na inženýrsko-geologický 

průzkum v místě havárie, náklady na 

právní poradenství v souvislosti s řešením 

zodpovědnosti za havárii při sesuvu půdy, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice schvaluje 

k zajištění inventarizace majetku doplnění 

USNESENÍ RADY OBCE 

k)  Změna způsobu doručování poštovních 

zásilek od 1. 2. 2013

l)  Zástupce obce v Honebním 

společenstvu Rudoltice

m)  Ceníky služeb s účinností od 1. 1. 2013 

(obec, VISION Rudoltice s.r.o.)

n)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Zpráva o stavu zámeckých alejí

o)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce 

 •  Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě 

(obec – VISION Rudoltice s.r.o.)

 •  Žádosti o opravu cest

p)  Kultura

 •  Oslava Dne seniorů 2012 – příspěvek 

na hudbu a předtančení

 •  Vyúčtování Štěpánské zábavy 2012

 •  Maškarní karneval (ZŠ a MŠ Rudoltice)

 •  Příspěvky na pronájem sálu – plesy, 

maškarní karneval

 •  Rudoltický masopust 2013 

 •  Rudoltická pouť 2013

q)  Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 261/10, 619/13 a 614/9 

a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS č. 603/13, 607/1, 610/13, 

615/7, 624/9, 624/11, dodatku č. 2 k NS 

č. 609/4, 613/12, 624/5, dodatku č. 3 k NS 

č. 265/8, dodatku č. 8 k NS č. 617/7, 619/5, 

dodatku č. 10 k NS č. 624/8 a dodatku č. 11 

k NS č. 614/11 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 2 k NS 620/1, dodatku č. 3 k NS 

262/11, 264/10, 265/14, 609/7, 612/3, 

613/8, 623/6, 625/1, 626/2, 627/1, dodatku 

č. 4 k NS 261/6, 604/4, 605/6, 607/2, 608/6, 

610/8, 611/1, 615/4, 617/11, 618/1, 621/3, 

628/1, dodatku č. 6 k NS 616/12, dodatku 

č. 9 k NS 624/8 a dodatku č. 10 k NS 614/11, 

jejichž předmětem je sleva z nájmu za 

výkon funkce domovního důvěrníka 

v r. 2013, a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

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. 13 v budově čp. 262, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

ve vlastnictví obce Rudoltice“ a jako 

nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku 

uchazeče Jiřího Štelčíka se sídlem Lhotka 

174, Česká Třebová, IČ: 111 28 178 

s nabídkovou cenou ve výši 1000 Kč/BJ 

bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a Jiřím Štelčíkem se 

sídlem Česká Třebová, Lhotka 174 jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

provedení díla „Revize elektroinstalace 

v bytových jednotkách ve vlastnictví obce 

Rudoltice“, při ceně za dílo ve výši 1 000 

Kč bez DPH za jednu bytovou jednotku, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/16/01/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS a dodatky k NS

 •  Dodatky k NS – výkon funkce 

domovního důvěrníka

 •  Dodatek ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu bytu 

 •  Výpověď z nájmu bytu

 •  Žádosti o snížení nájemného (623/1 

a 9, 601/9, 610/13)

 •  Rekonstrukce + výměny bytů

 •  Přehled stavu vyúčtování nájmu 

a služeb 2011/2012

 •  Přehled předpisů a plateb – 12/2012

 •  Přehled právních úkonů v souvislosti 

s bytovým fondem

b) Dohody o provedení práce na rok 2013

c)  Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů 

na základní školní docházku žáků

d)  Dodatek k dohodě o odborné pomoci 

s Městskou knihovnou Lanškroun na rok 

2013

e)  Žádost o dotaci z rozpočtu obce – 

KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí

f)  Žádost o fi nanční příspěvek na provoz 

Klubu důchodců obce Rudoltice na r. 2013 

g)  Dohoda o poskytnutí účelové dotace 

v r. 2013 – TJ SOKOL Rudoltice

h)  Dohoda o poskytnutí účelové 

dotace a údržbě čistoty a pořádku 

autobusových zastávek pro I. pololetí r. 

2013 – PS Vodní sporty

i)  Dohody o započtení pohledávek 

a závazků (obec – VISION Rudoltice s.r.o.)

j)  Zásadní změna autobusových jízdních 

řádů s účinností od 3. 3. 2013

inventarizační komise ustavené ke dni 

30. 11. 2012 o dalšího člena, a to p. Ivu 

Stránskou.

7. Rada obce Rudoltice projednala návrh na 

zrušení Živnostenského listu vydaného obci 

Okresním živnostenským úřadem Okresního 

úřadu v Ústí nad Orlicí dne 11. 5. 2000, 

ev. č. 361100-27228-00 na předmět 

podnikání „činnost účetních poradců“, 

Živnostenského listu vydaného obci MěÚ 

v Lanškrouně, Živnostenským úřadem 

dne 6. 12. 1993, ev. č. 236/016373/401 

na předmět podnikání „školení a kursy – 

pouze pořádání“, a Živnostenského listu 

vydaného obci MěÚ v Lanškrouně, obecním 

živnostenským úřadem dne 2. 9. 2003, ev. 

č. 361106-6556-00 na předmět podnikání 

„nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“, 

a rozhodla zrušení živnostenských listů 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce zrušením výše uvedených 

živnostenských listů vydaných obci.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě 

a smlouvě o výkonu funkce odborného 

lesního hospodáře ze dne 14. 5. 2012 

mezi obcí Rudoltice jako mandantem 

a Vratislavem Pecháčkem se sídlem Svinná 

10, Česká Třebová, jako mandatářem 

a odborným lesním hospodářem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je rozšíření činností v rámci 

mandátní smlouvy o organizaci prodeje 

dřeva a s tím spojené odměny, a rozhodla 

jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyúčtování akce Mikulášská nadílka, 

konané dne 8. 12. 2012 u příležitosti 

slavnostního otevření cyklostezky 

Lanškroun – Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

věnování výtěžku z prodeje občerstvení 

a dobrovolného vstupného v celkové 

výši 3 949 Kč na akci Mikulášská nadílka 

– čertovský rej, konané dne 8. 12. 2012, 

spoluorganizátorům akce.

Rada obce Rudoltice schvaluje k žádosti 

kulturní komise ze dne 11. 12. 2012 

pořádání Štěpánské zábavy na sále KD 

v Rudolticích dne 25. 12. 2012.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Revize 

elektroinstalace v bytových jednotkách 

2
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Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a M. M., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem jsou redakční práce 

na Rudoltickém zpravodaji v období 

od 1. 1. do 31. 12. 2013, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto dohod.

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o úhradě neinvestičních nákladů 

na základní školní docházku 51 žáků, kteří 

mají trvalý pobyt v obci Rudoltice, do 

základních škol v Lanškrouně za období 

od 1. 9. do 31. 12. 2012, které činí částku 

112 557 Kč, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku k dohodě o odborné pomoci 

mezi obcí Rudoltice a Městskou knihovnou 

Lanškroun ze dne 13. 12. 2007, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodloužení platnosti 

dohody do 31. 12. 2013, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí KONZUM, obchodní družstvo v Ústí 

nad Orlicí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce na úhradu nákladů souvisejících 

s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a doporučuje zastupitelstvu obce dotaci 

v souladu se Smlouvou o poskytování 

dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny 

č. 10-205 Rudoltice schválit.

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyúčtování příspěvku na provoz Klubu 

důchodců Rudoltice na rok 2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o fi nanční příspěvek na provoz Klubu 

důchodců Rudoltice na rok 2013 ze dne 

8. 11. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 

a poskytnout příspěvek ve výši 10 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

fi nanční příspěvek vyplatit předsedu Klubu 

důchodců p. Miroslavu Hajnovičovi.

Termín realizace: 15. 2. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

a služeb spojených s užíváním bytů 

ve vlastnictví obce sestavený ke dni 

31. 12. 2012.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním nájemních 

bytů ve vlastnictví obce za období 

12/2012, zpracované správcem bytového 

fondu RK Mouřenín ke dni 10. 1. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled práv. úkonů Mgr. Jiřího Hrubana 

učiněných v souvislosti s bytovým fondem 

obce ke dni 8. 1. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o provedení práce mezi 

obcí Rudoltice a P. T., bytem Rudoltice 

XXX, jejímž předmětem je úklid volební 

místnosti v souvislosti s  volbou 

prezidenta ČR ve dnech 11. – 12. 1. 2013 

a 25. – 26. 1. 2013, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a M. Z., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem je rovnání hlasovacích 

lístků do obálek v souvislosti s volbou 

prezidenta České republiky ve dnech 

11. a 12. 1. 2013, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a S. T., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem jsou úklidové práce 

v budově OÚ v Rudolticích v období 

od 1. 1. do 31. 12. 2013, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a A. K., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem jsou knihovnické 

práce v období od 1. 1. do 31. 12. 2013, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a A. K., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem je sběr podkladů 

a přepis zápisů do kroniky v souvislosti 

s jejím vedením v období od 1. 1. do 

31. 12. 2013, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a M. B., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem je údržba hodin ve věži 

kostela v Rudolticích v období od 1. 1. do 

31. 12. 2013, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 616 

doručené dne 19. 12. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o snížení nájemného 

u bytu č. 9 v domě čp. 623 ze dne 

3. 12. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je vysoká 

vlhkost v bytě, vzala na vědomí informace 

o rozsahu plísně v bytě, a rozhodla žádosti 

nevyhovět.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o snížení nájemného 

u bytu č. 1 v domě čp. 623 ze dne 

3. 12. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je vysoká 

vlhkost v bytě, vzala na vědomí informace 

o rozsahu plísně v bytě, a rozhodla žádosti 

nevyhovět.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o snížení nájemného u bytu č. 9 v domě 

čp. 601 ze dne 7. 1. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je výskyt plísně včetně 

vlhkosti a opadávání omítky, 

a ukládá společnosti VISION prověřit 

oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 30. 1. 2013

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o snížení nájemného u bytu č. 13 v domě 

čp. 610 ze dne 16. 1. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je výskyt plísně včetně 

vlhkosti, a ukládá společnosti VISION 

prověřit oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 30. 1. 2013

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zahájení rekonstrukce neobyvatelných BJ 

č. 616/11 a 615/11, spočívající v doplnění 

střešní tepelné izolace a schvaluje 

následující postup při obsazování 

rekonstruovaných bytů: 

Zrekonstruované byty budou přednostně 

nabídnuty nájemníkům podkrovních 

bytů, kteří již mají slevu z nájmu 

z důvodu promrzání nedostatečných 

tepelných izolací. V případě, že nabídnutý 

byt bude nájemníkem odmítnut, bude 

mu odejmuta sleva z nájmu a byt bude 

nabídnut dalšímu nájemníkovi v pořadí.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled stavu úhrad vyúčtování nájmu 
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Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o opravu přístupové cesty k p.p.č. 1892/6 

a 1892/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze 

dne 17. 12. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 

z fi nančních důvodů nevyhovět. 

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o úpravu cesty u domu čp. 11 v obci 

Rudoltice ze dne 7. 1. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti z finančních důvodů 

nevyhovět.

17. Rada obce Rudoltice schvaluje 

poskytnutí fi nančního příspěvku na 

hudbu a předtančení na akci „Oslava Dne 

seniorů s Josefem Zímou“, konanou dne 

13. 10. 2012, a to p. R. K. ve výši 500 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

schválený příspěvek p. R. K. vyplatit.

Termín realizace: 30. 1. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyúčtování akce Štěpánská zábava 2013, 

konané dne 25.12.2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 15. 1. 2013 

o poskytnutí fi nančního příspěvku na 

organizaci Maškarního karnevalu, který 

pořádá dne 26. 1. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádosti vyhovět a poskytnout fi nanční 

příspěvek ve výši 1.000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit schválený příspěvek ředitelce ZŠ 

a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 26. 1. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice rozhodla o poskytnutí 

fi nančního příspěvku na pronájem sálu 

u příležitosti konání kulturních akcí na sále 

KD v Rudolticích takto:

•  TJ SOKOL Rudoltice u příležitosti 

pořádání Sportovního plesu dne 

19. 1. 2013 ve výši 700 Kč,

•  ZŠ a MŠ Rudoltice u příležitosti pořádání 

Maškarního karnevalu dne 26. 1. 2013 

ve výši 700 Kč,

•  SDH Rudoltice u příležitosti pořádání 

Hasičského plesu dne 2. 2. 2013 ve výši 

700 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce jednáním ve věci autobusových 

jízdních řádů, týkajících se obce Rudoltice.

12. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

jednání České pošty, s.p. s obcí Rudoltice 

dne 13.12.2012 ohledně změny způsobu 

doručování zásilek v obci s účinností od 

1. 2. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

změnu hodin pro veřejnost na poště 

Rudoltice s účinností od 1. 2. 2013.

13. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí honebního starosty HS Rudoltice 

p. Ladislava Hájka o stanovení zástupce 

obce v HS Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

o předložení této žádosti zastupitelstvu 

obce na jeho nejbližším zasedání.

14. Rada obce Rudoltice projednala 

s ohledem na změnu výše DPH od 

1. 1. 2013 návrh nového ceníku služeb 

obce Rudoltice včetně DPH s účinností od 

1. 1. 2013, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice projednala s ohledem 

na změnu výše DPH od 1. 1. 2013 návrh 

nového ceníku služeb VISION Rudoltice 

s.r.o. včetně DPH s účinností od 1. 1., jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce nové ceníky zveřejnit na webových 

stránkách obce.

15. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

zprávou o stavu zámeckých alejí v lokalitě 

Zámeček, zpracovanou p. Pavlem 

Hauptem, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a která obsahuje i návrh dalšího 

postupu včetně orientačního rozpočtu 

na navrhované práce, a vyzývá Komisi 

životního prostředí k vyjádření stanoviska

Termín realizace: 28. 2. 2013

Zodpovídá: Richard Kohout, 

předseda komise ŽP

16. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě 

uzavřené mezi obcí Rudoltice a VISION 

Rudoltice s.r.o. dne 11. 2. 2009, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je změna přílohy č. 1 smlouvy, 

kterým se rozšiřuje seznam celoročních 

zakázek o „opravu a údržbu cyklostezky 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna včetně 

zimní údržby“ a „údržbu zeleně v okolí 

cyklostezky v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna“ 

a vypouští „opravu a údržbu obecní 

techniky“, a rozhodla jeho uzavření schválit.

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o poskytnutí účelové dotace 

v r. 2013 mezi obcí Rudoltice a TJ SOKOL 

Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 64, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je v souladu s rozhodnutím 

zastupitelstva poskytnutí účelové dotace 

ve výši 80 000 Kč s tím, že se TJ SOKOL 

zavazuje poskytnout obci Rudoltice 

v r. 2013 potřebnou součinnost při pořádání 

kulturních akcí Rudoltický masopust 

a Rudoltická pouť, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

9. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o poskytnutí účelové dotace 

a údržbě čistoty a pořádku autobusových 

zastávek pro I. pololetí r. 2013 mezi obcí 

Rudoltice a PS Vodní sporty se sídlem 

Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1347, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je v souladu s rozhodnutím 

zastupitelstva poskytnutí účelové dotace 

ve výši 10 000 Kč na podporu činnosti 

s mládeží v obci Rudoltice v I. pololetí roku 

2013, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

10. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o započtení pohledávek a závazků 

mezi obcí Rudoltice a VISION Rudoltice 

s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zápočet 

vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

36 000 Kč (fa č. 11200165), a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o započtení pohledávek a závazků 

mezi obcí Rudoltice a VISION Rudoltice 

s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zápočet 

vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

113 587 Kč (fa č. 11200172), a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

11. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

situací ohledně postupu Pardubického 

kraje ve věci změn autobusových jízdních 

řádů s účinností od 3. 3. 2013, bere na 

vědomí dopisy náměstka hejtmana pro 

dopravu a dopravní obslužnost Ing. 

Duška ze dne 10.  1. a 16. 1. 2013, tiskovou 

zprávu Pk ze dne 14. 1. 2013 a postup 

obce v této věci.

USNESENÍ RADY OBCE 
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4. Rada obce Rudoltice schvaluje udělení 

plné moci p. Jaroslavu Suchému, nar. XXX, 

bytem XXX k zastupování obce Rudoltice 

na řádné valné hromadě Honebního 

společenstva Rudoltice, která se bude 

konat 6. 2. 2013 na přísálí KD v Rudolticích.

5. Rada obce Rudoltice jmenuje hodnotící 

komisi pro otevírání obálek, posouzení 

a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení 

na VZ na stavební práce „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor 

energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ 

v následujícím složení:

•   Předseda: 

 Ing. Jan Tejkl, bytem XXX

•  Členové: 

 Mgr. Lenka Havlenová, bytem XXX

 Jiří Just, bytem XXX

 Martin Hlaváček se sídlem XXX 

 Jiří Kamenický se sídlem XXX

•  Náhradníci: 

 Lenka Bártlová, bytem XXX

 Libor Dostál, bytem XXX

 Michal Petráň, bytem XXX

 Jaromír Džbánek se sídlem XXX

 Alena Džbánková se sídlem XXX

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s textovou částí projektové studie 

stavebních úprav „Zvýšení kapacity 

Mateřské školy, Rudoltice čp. 2“, zejména se 

závěry provedené studie a rozhodla studii 

předložit k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

povinnosti obce vyplývající z ust. § 7a zák. 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

týkající se zpracování Průkazů energetické 

náročnosti budovy (PENB), a to u veřejných 

budov i bytových domů ve vlastnictví obce.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nabídkou Techprojekt s.r.o. se sídlem 

Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je cenová nabídka 

na vypracování Průkazů energetické 

náročnosti budovy pro veřejné budovy 

v majetku obce Rudoltice – KD, ZŠ 

a MŠ, rozhodla oslovit další dvě fi rmy 

k předložení cenové nabídky.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nabídkou Techprojekt s.r.o. se sídlem 

Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je cenová nabídka 

na vypracování Průkazů energetické 

náročnosti budovy pro 34 bytových domů 

ve vlastnictví obce, a rozhodla s informací 

o povinnosti obce vypracovat Průkaz 

energetické náročnosti budovy u bytových 

domů s účinností od 1. 1. 2016 seznámit 

zastupitelstvo obce.

práce „Rekonstrukce zdroje tepla – 

využití OZE, realizace úspor energie 

v areálu budov MŠ Rudoltice“

o  Jmenování hodnotící komise

 •  Zvýšení kapacity MŠ – projektová 

studie stavebních úprav

 •  Průkazy energetické náročnosti budov 

ve vlastnictví obce

o veřejné budovy (KD, ZŠ, MŠ)

o  bytové domy

 •  Kupní smlouva a smlouva o věcném 

předkupním právu (p.p.č. 4245/32)

 •  Pojištění majetku a odpovědnosti za 

škody

e)  Zpráva PČR OO Lanškroun o trestné 

činnosti v obci za rok 2012

f) Kultura

 •  Rudoltická pouť 2013

g) Různé

 •  Rekonstrukce mostu na silnici I/43 

(ŘSD)

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 623/11, 622/13 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k NS 602/6, jehož 

předmětem je sleva z nájmu za výkon 

funkce domovního důvěrníka v r. 2013, 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o schůzce zástupců obce 

s domovními důvěrníky konané dne 

22. 1. 2013.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 23. 1. 2013, 

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 bere na vědomí 

informace z jednání starostů obcí 

Lanškrounska se zástupci Pardubického 

kraje, KÚ Pardubického kraje, ČSAD a.s. 

a OREDO s.r.o., konaného dne 29. 1. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

připomínky občanů obce k autobusovým 

JŘ 2011, zápis z jednání ohledně změn 

JŘ od 3. 3. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit schválené příspěvky zástupcům 

výše uvedených subjektů.

Termín realizace: 1. 2. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

programu 4. ročníku Rudoltického 

masopustu, který se koná dne 9. 2. 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož součástí je i předběžný rozpočet 

akce, a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k organizaci této akce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

předběžný návrh programu Rudoltické 

pouti 2012, která se koná ve dnech 

14. – 16. 6. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a vyslovuje 

s ním souhlas.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o provedení 

uměleckého vystoupení mezi obcí 

Rudoltice a Loutkohereckou skupinou 

„LOUDADLO“, zast. Petrem Ďuricou, 

bytem Praha 8, 1. pluku 14/144, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pořad „NA 

KOUZELNÉM PALOUČKU“, který se 

uskuteční dne 15. 6. 2013 ve sportovním 

areálu TJ SOKOL Rudoltice za vzájemně 

ujednanou cenu 15 200 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/29/01/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS 

 •  Dodatek k NS – výkon funkce 

domovního důvěrníka

 •  Schůzka zástupců obce s domovními 

důvěrníky (22. 1. 2013)

 •  Zasedání OVBZ dne 23. 1. 2013

b)  Změna autobusových jízdních řádů 

s účinností od 3. 3. 2013 – připomínkové 

řízení dne 29. 1. 2013

c)  Plná moc pro zastupování obce na 

řádné VH Honebního společenstva 

Rudoltice

d) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Výběrové řízení na VZ na stavební 

USNESENÍ RADY OBCE 

o opravě bytu, a to doplnění střešní 

tepelné izolace.

Termín realizace: —

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o snížení nájemného 

u bytu č. 13 v domě čp. 610 ze dne 

16. 1. 2013, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je výskyt 

plísně včetně vlhkosti, vzala na vědomí 

informace o rozsahu plísně v bytě a reakci 

žadatelů na nabídku výměny bytu, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o slevu z nájemného u bytu č. 10 v domě 

čp. 610 ze dne 20. 2. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je plíseň v bytě a velké 

náklady na vytápění způsobených zřejmě 

chybějící izolací, a ukládá společnosti 

VISION Rudoltice prověřit oprávněnost 

žádosti.

Termín realizace: 10. 3. 2013

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním nájemních 

bytů ve vlastnictví obce za období 1/2013, 

zpracované správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 13. 2. 2013.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejíž závěr zní, že při přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2012 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 1/2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je souhrnný dotační vztah, volba 

prezidenta, dotace z ÚP, příspěvky ZŠ, 

TJ Sokol a SDH a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyúčtování poskytnutých účelových 

dotací PS Vodní sporty za období 2. 

pololetí 2012 a 1. pololetí 2013, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

6. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace ohledně stávajících 

živnostenských listů obce.

b)  Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2012

c)  Rozpočtové opatření obce č. 1/2013

d)  Vyúčtování poskytnutých dotací 

(PS Vodní Sporty)

e)  Živnostenské listy obce

f) Pojištění SDH

g)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Konkurs na pracovní místo ředitele/

ředitelky

h) Knihovna

 •  Návrh dohody o provedení práce

i)  Změna autobusových jízdních řádů 

s účinností od 3. 3. 2013 

j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o příspěvek na pronájem sálu 

(o.s. Rudoltický Budulínek)

 •  Smlouva o nájmu hrobového místa

k)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce

 •  Úprava kontejnerů

 •  Žádost o výměnu oken a dveří na 

hasičské zbrojnici

 •  Žádost o výměnu vany v koupelně 

BJ 261/6

 •  Žádost o nátěr podlahy ve sklepních 

prostorách BJ 615

l) Kultura

 •  Rudoltická pouť 2013

m) Různé

 •  Nařízení obce – tržní řád

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 263/7, 616/8 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 NS č. 606/11, 609/8, 611/2, 

611/8, 611/13, 613/1, 619/4, 619/10, 

dodatku č. 2 NS č. 607/4, 613/11, 620/7, 

dodatku č. 3 NS č. 610/4, 615/3, 615/5, 

615/8, 615/13, dodatku č. 5 NS č. 615/4 

a dodatku č. 7 NS č. 610/6 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 3 NS č. 601/7 a NS č. 276/1 

jehož předmětem je sleva z nájmu za 

výkon funkce domovního důvěrníka 

v r. 2013, a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 12 v BD čp. 601 

doručené dne 6. 12. 2012 a výpověď 

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

27. 2. 2013, jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o snížení nájemného 

u bytu č. 9 v domě čp. 601 ze dne 

7. 1. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

plíseň v bytě, vzala na vědomí informace 

o rozsahu plísně v bytě, a rozhodla 

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi obcí 

Rudoltice a p. M. K., bytem XXX, jejímž 

předmětem je koupě p.p.č. 4245/32 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla 

o předložení návrhu kupní smlouvy 

k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

termín ukončení platnosti stávající 

pojistné smlouvy mezi obcí Rudoltice 

a Českou pojišťovnou, a.s. na pojištění 

majetku obce a odpovědnosti za škodu, 

a rozhodla o zajištění nezávazných 

nabídek na pojištění majetku obce včetně 

lesů a odpovědnosti za škodu včetně 

pojištění zastupitelů a hasičů, a to od 

pojišťovny ALLIANZ, ING, Kooperativa 

a Generali.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zajistit nezávazné nabídky pojištění.

Termín realizace: 13. 2. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávu PČR OO Lanškroun o trestné 

činnosti v obci za rok 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o vystoupení hudební 

supiny FUNNY Melody mezi obcí 

Rudoltice jako objednavatelem 

a hudební skupinou FUNNY Melody se 

sídlem v Olomouci jako poskytovatelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je vystoupení 

hudební skupiny na Rudoltické pouti  

dne 15. 6. 2013 za vzájemně ujednanou 

cenu 10 500 Kč + 1 000 Kč doprava, 

a rozhodla uzavření smlouvy schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/27/02/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS 

 •  Dodatky k NS – výkon funkce 

domovního důvěrníka (276, 601)

 •  Výpovědi z nájmu bytu 

 •  Žádosti o slevu z nájemného 

(601/9, 610/13, 610/10)

 •  Přehled předpisů a plateb za 1/2013

USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

seznam oborů činností náležejících do 

živnosti volné „výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského 

zákona“ a schvaluje rozšíření živností obce 

o obory č. 43, 55, 73 a 74 dle přílohy, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

7. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém 

pojištění 2 UX, mezi obcí Rudoltice jako 

pojistníkem a Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group se sídlem Praha 

8, Pobřežní 665/21, jako pojistitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pojištění sboru 

dobrovolných hasičů (celkem 10 osob) 

na období od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016 za 

celkové roční pojistné ve výši 5 270 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu pojistné smlouvy.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

jmenování Mgr. Lenky Havlenové do 

funkce ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 

s účinností od 19. 5. 2006, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přechodná ustanovení zák. č. 472/2011 

Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 

Sb., školský zákon; ust. § 166 zák. 

č. 561/2004 Sb., školský zákon; vyhlášku 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních 

komisích; výklad přechodných ustanovení 

k novelizovanému § 166 školského zákona 

ze strany MŠMT a metodiku KÚ PK ke 

konkursnímu řízení.

Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání a v souladu s ustanovením 

§ 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisí vyhlášení 

konkursního řízení na pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy 

a mateřské školy Rudoltice dle podmínek, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zveřejnit vyhlášení konkursního 

řízení na úřední desce obce, internetových 

stránkách obce, v regionálním tisku, na 

Úřadu práce Ústí nad Orlicí, příp. i na 

jiných místech.

Termín realizace: 6. 3. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce písemně požádat o delegování členů 

konkursní komise v souladu s ust. § 2 odst. 

3 písm. b), c), d), e) a f ) vyhlášky č. 54/2005 

Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích.

Termín realizace: 13. 3. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a J. Ř., bytem Rudoltice XXX, jejímž 

předmětem jsou grafi cké práce pro obecní 

knihovnu, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

podobu autobusových jízdních řádů na 

lince č. 911 a 910 platných od 3. 3. 2013, jež 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

11. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

občanského sdružení Rudoltický Budulínek 

ze dne 21. 2. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je poskytnutí fi nančního příspěvku na 

pronájem sálu v místním KD ve dnech 

22. – 24. 3. 2013 za účelem uspořádání 

burzy dětského oblečení a sportovních 

potřeb, a rozhodla žádosti vyhovět 

a žadateli poskytnout fi nanční příspěvek 

na organizaci akce ve výši 2 100 Kč 

(3 x 700 Kč).

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce výše uvedený příspěvek vyplatit 

předsedkyni sdružení p. Lence 

Kuběnkové.

Termín realizace: 22. 3. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070035 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a p. M. J., bytem 

Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je nájem hrobového místa č. 35 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

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

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

12. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na přestříkání 6 kontejnerů – zvonů 

o objemu 1,5 m3 a změnu jejich umístění 

dle návrhu, a rozhodla navržené řešení 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

SDH Rudoltice ze dne 27. 2. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je výměna oken a dveří na 

hasičské zbrojnici z důvodu velmi špatného 

technického stavu budovy, a rozhodla 

žádosti vyhovět za předpokladu, že žadatel 

si zednické práce zajistí vlastními silami.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice zajistit výměnu oken, 

dveří a materiál na zednické práce. 

Termín realizace: —

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. M. J., bytem Rudoltice XXX ze dne 

11. 2. 2013, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je výměna 

vany v koupelně BJ č. 261/6, a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

domovního důvěrníka BD čp. 615 p. Pavla 

Hlaváčka ze dne 11. 2. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je natření podlahy ve sklepních 

prostorách na své náklady, a rozhodla 

žádosti vyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. dohodnout se 

žadatelem technické podmínky.

Termín realizace: —

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

13. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o vytvoření a veřejném 

nedivadelním provozování uměleckého 

výkonu formou koncertu s názvem 

„ANNA K & BAND“ mezi obcí Rudoltice 

jako objednavatelem a spol. Agentura 

Petřinová s.r.o. se sídlem Pod Zámkem 

225, Statenice, jako vykonavatelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je koncert skupiny 

ANNA K & BAND na Rudoltické pouti 

dne 14. 6. 2013 za vzájemně ujednanou 

cenu 70 000 Kč bez DPH, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice schvaluje vstupné na 

koncert ve výši 100 Kč/osobu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o zajištění zábavných atrakcí 

mezi obcí Rudoltice jako pořadatelem 

a Františkem Lagronem se sídlem Přelouč, 

Pražská 562, jako dodavatelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zajištění zábavných 

atrakcí na Rudoltickou pouť v termínu 

15. – 16. 6. 2013 za vzájemně ujednanou 

cenu 30 000 Kč včetně přípoje elektřiny, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o poskytnutí služby mezi obcí 

Rudoltice jako zákazníkem a Milanem 

Vobořilem se sídlem Hanušovice, Krátká 

483, jako provozovatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem výletního vláčku 

s řidičem na Rudoltickou pouť na den 15. 6. 

2013 za vzájemně ujednanou cenu 20 000 

Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

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. 

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/06/12/12

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Ing. Jana Tejkla a Michala 

Řeháčka 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)  Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2012

e)  Výsledek šetření trestních oznámení 

podaných občanským sdružením „Obce 

bez korupce“

f)  Obecně závazná vyhláška obce 

Rudoltice č. 1/2012, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

g)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

h)  Odborný posudek stávajícího stavu 

BD v obytné zóně Zámeček

i)  Rozpočet obce Rudoltice na rok 2013

j)  wSmlouva o bezúplatném převodu 

movitého majetku (obec – ZŠ a MŠ)

k)  Vztahy a spolupráce mezi zřizovatelem 

a školou 

l)  Osadní výbor pro lokalitu Zámeček

m)  Majetkové vypořádání MK – směna  

a dar nemovitostí v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

n)  Prodej p.p.č. 4293/4 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

o)  Prodej p.p.č. 2462/2 a 2462/3 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna

p)  Prodej části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

q)  Různé

r)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

v rámci kterého bylo přezkoumáno období 

od 1. 1. 2012 do 23. 10. 2012 a jehož 

závěr zní tak, že při dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí sdělení Útvaru odhalování 

korupce a fi nanční kriminality služby 

kriminální policie a vyšetřování, expozitura 

Hradec Králové ze dne 13. 6. 2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je vyrozumění oznamovatele 

občanského sdružení OBCE BEZ KORUPCE, 

že dne 8. 6. 2012 byla odložena věc 

týkající se trestních oznámení podaných 

občanským sdružením OBCE BEZ 

KORUPCE dne 13. 10. 2011 na starostku 

obce Lenku Bártlovou a dne 5. 1. 2012 

na starostku obce Lenku Bártlovou, 

místostarostku obce Eriku Kohoutovou, 

Daniela Žáčka a jednatele společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. p. Ivu Stránskou 

a Libora Dostála.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí stanovisko starostky obce (příp. 

dalších osob) k celé této záležitosti.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 1/2012, 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodlo Obecně závaznou 

vyhlášku obce Rudoltice č. 1/2012 schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 1/2012, 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů zveřejnit na fyzické i elektronické 

úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Termín realizace: 10. 12. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o vývoji stavby 

cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, 

předběžný propočet nákladů spojených 

s výstavbou cyklostezky včetně sanace 

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

u Lanškrouna i o postupu investora DSO 

Lanškrounsko v problematice sesuvu 

půdy na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí posudek stávajícího stavu 

bytových domu „obytná zóna Zámeček – 

Rudoltice“ ze dne 26. 9. 2012 zpracovaný 

Ing. Miroslavem Stránským, autorizovaným 

inženýrem pro pozemní stavby se sídlem 

Ústí nad Orlicí, Sokolská 230, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a konstatuje, že 

v rámci rozpočtu bude vzniklou situaci 

postupně řešit.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

rozpočet obce Rudoltice pro rok 2013 takto:

•  celkové příjmy rozpočtu ve výši 23 620 tis. Kč

•  celkové výdaje rozpočtu ve výši 20 570 tis. Kč

•  fi nancování ve výši 3 050 tis. Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, 

že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být 

překročen jím stanovený objem provozních 

a investičních výdajů dle jednotlivých 

paragrafů schváleného rozpočtu roku 2013. 

V rámci paragrafů se změna v jednotlivých 

položkách výdajů povoluje.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje dle 

svých kompetencí vyhrazených zákonem 

o obcích poskytnutí neinvestičního 

příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2013 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice 

ve výši 1 070 tis. Kč. Z toho 602 tis. Kč 

může být použito pouze na nákup energií 

(elektřina, plyn, voda). Poskytnutý příspěvek 

podléhá fi nančnímu vypořádání za rok 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje dle 

svých kompetencí vyhrazených zákonem 

o obcích poskytnutí neinvestičního 

příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2013 

TJ Sokol Rudoltice ve výši 80 tis. Kč.

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

Návrh na vybudování víceúčelového 

sportovního areálu podaného TJ Sokol 

Rudoltice a pro jeho nekonkrétnost jej vrací 

zpět předkladateli.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje dle 

svých kompetencí vyhrazených zákonem 

o obcích poskytnutí neinvestičního 

příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2013 

PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí ve 

výši 20 tis. Kč.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh smlouvy o bezúplatném 

převodu movitého majetku mezi obcí 

Rudoltice jako převodcem a ZŠ a MŠ 

Rudoltice jako nabyvatelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je bezúplatný převod movitých 

věcí uvedených v příloze č. 1 do vlastnictví 

nabyvatele, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

společný postup ve věci návrhu ředitelky ZŠ 

a MŠ Rudoltice ohledně rozšíření kapacity 

mateřské školky (úprava vnitřních prostor).

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí oznámení p. Jiřího Vondráčka, 

bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je odstoupení z funkce člena 

osadního výboru ke dni 30. 11. 2012.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh směnné smlouvy 

a darovacích smluv mezi obcí Rudoltice 

a manžely Ing. L. M. a Ing. Z. M., oba trvale 

bytem Rudoltice XXX, manžely Ing. M. H. 

a I. H., oba trvale bytem XXX Ústí nad Orlicí, 

a manžely Z. B. a E. B., oba trvale bytem 

Rudoltice XXX, jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejichž předmětem je 

směna bez fi nančního vyrovnání a dary 

pozemkových parcel v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna uvedených v čl. I této 

smlouvy, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh 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 o výměře 2 316 m2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 393 340 Kč s lhůtou 

splatnosti 180 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy, a rozhodla její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh kupní smlouvy o převodu 

vlastnictví k nemovitosti mezi obcí Rudoltice 

jako prodávající a Mgr. M. V., trvale bytem 

Rudoltice XXX, jako kupujícím, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 2462/2 o výměře 

41 m2 a p.p.č. 2462/3 o výměře 45 m2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 4 260 Kč 

stanovenou znaleckým posudkem ing. 

Miloslava Ženky, znalce z oboru ekonomika 

– ceny a odhady nemovitostí č. 4132-152/12, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Náklady spojené s prodejem, 

tj. zpracováním znaleckého posudku na 

stanovení ceny obvyklé hradí kupující.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh kupní smlouvy o převodu 

vlastnictví k nemovitosti mezi obcí 

Rudoltice jako prodávající a S. J., trvale 

bytem Lanškroun XXX, jako kupujícím, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 

3088/22 o výměře 84 m2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, vydělené GP č. 1056-

322/2012 z p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, který je přílohou 

této smlouvy, za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 5 040 Kč stanovenou 

znaleckým posudkem ing. Miloslava Ženky, 

znalce z oboru ekonomika – ceny a odhady 

nemovitostí č. 4148-168/12, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Náklady spojené s prodejem, 

tj. geodetickým zaměřením a zpracováním 

znaleckého posudku na stanovení ceny 

obvyklé hradí kupující.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/14/02/13

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Havlenovou 

a Daniela Žáčka 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)  Žádost o dotaci z rozpočtu obce 

(KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí)

e) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

f)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •   Veřejná zakázka na stavební práce 

„Rekonstrukce zdroje tepla – využití 

OZE, realizace úspor energie v areálu 

budov MŠ Rudoltice“

 •  Projektová studie stavebních úprav 

– zvýšení kapacity MŠ

g)  Prodej p.p.č. 4245/32 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

h)  Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 

4245/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

i)  Žádost o koupi pozemku p.č. 815/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

j)  Žádost o koupi části p.p.č. 3096/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

k) Bytový fond

 •  Realizace oprav podkrovních bytů

 •  Stav kanalizační sítě v lokalitě 

Zámeček

l)  Průkazy energetické náročnosti budov 

ve vlastnictví obce

m) Osadní výbor pro lokalitu Zámeček

n)  Volba zástupce obce v Honebním 

společenstvu Rudoltice

o)  Zpráva PČR OO Lanškroun o trestné 

činnosti v obci za rok 2012

p)  Různé

 •  Stav žádosti obce o koupi p.p.č. 

3446/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Rekonstrukce mostu na silnici I/43 

(ŘSD)

 •  Informace ke změně autobusových 

jízdních řádů od 3. 3. 2013

 •  Služby České pošty s.p. v Rudolticích

q) Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo se Smlouvou o poskytování 

dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny 

č. 10-205 Rudoltice ze dne 14. 11. 2006.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

žádost obchodního družstva KONZUM, 

o.d. Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce ve výši 100 000 Kč na rok 

2013 a na základě přehledu dosažených 

tržeb prodejny č. 10-205 Rudoltice v roce 

2012 schvaluje poskytnutí neinvestiční 

dotace v požadované výši.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

účetní obce vyplatit obchodnímu družstvu 

KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí dotaci ve 

výši 100 000 Kč v souladu s čl. III Smlouvy 

o poskytování dotace z rozpočtu obce na 

úhradu nákladů souvisejících s provozem 

prodejny č. 10-205 Rudoltice.

Termín realizace: 28. 2. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí smlouvu o poskytnutí 

investičního příspěvku mezi obcí 

Rudoltice a DSO Lanškrounsko se sídlem 

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je poskytnutí 

fi nančního příspěvku ve výši 430 000 Kč, 

což představuje 2/3 hodnoty celkových 

předpokládaných vícenákladů na stavbu 

cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, 

a to zejména na bezprostřední řešení 

havárie při sesuvu půdy na p.p.č. 4293/9 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, náklady 

na geologické poradenství, náklady na 

inženýrsko-geologický průzkum v místě 

havárie, náklady na právní poradenství 

v souvislosti s řešením zodpovědnosti 

za havárii při sesuvu půdy, jejíž uzavření 

Rada obce Rudoltice na svém zasedání 

schválila dne 11. 12. 2012.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zahájení zadávacího 

(zjednodušeného podlimitního) řízení na 

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor 

energie v areálu budov MŠ Rudoltice”, 

zveřejněného v souladu se zákonem 

na profi lu zadavatele obce Rudoltice 

(https://www.vhodne-uverejneni.cz/

profi l/00279421).

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí složení hodnotící komise pro 

otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek ve shora uvedeném výběrovém 

řízení.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí projektovou studii stavebních 

úprav „Zvýšení kapacity Mateřské 

školy, Rudoltice č.p. 2“, zpracovanou 

autorizovaným stavitelem v oboru 

pozemní stavby p. Martinem Hlaváčkem se 

sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, a to 

včetně závěru projektové studie zvýšení 

kapacity MŠ, uvedeného pod bodem 2.4.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

neschvaluje realizaci zvýšení kapacity 

MŠ Rudoltice dle výše uvedené projektové 

studie stavebních úprav.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu 

mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako 

prodávající a oprávněnou z předkupního 

práva, a M. K., bytem Horní Dobrouč 

XXX, a Ž. M., bytem Dolní Dobrouč 

XXX na straně druhé, jako kupujícími 

a povinnými z předkupního práva, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/32 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 244 320 Kč, 

a rozhodlo její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo nabídku zpětného 

odkupu p.p.č. 4245/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, podanou vlastníkem 

p. V.Š. dne 4. 2. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, v souladu 

s Kupní smlouvou a smlouvou o věcném 

předkupním právu ze dne 2. 2. 2010, 

a rozhodlo předkupního práva nevyužít.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. J. K., bytem Rudoltice 

čp. XXX, o koupi p.p.č. 815/2 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 p.p.č. 815/2 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 p.p.č. 815/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsané 

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

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 28. 2. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

žádosti p. M. T. ze dne 10. 12. 2012, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je koupě části p.p.č. 3096/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, nevyhovuje.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí realizaci oprav neobyvatelných 

podkrovních bytů ve vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí postup obce při obsazování 

rekonstruovaných podkrovních bytů, 

schválený radou obce dne 16. 1. 2013.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí zprávy VAK Jablonné nad Orlicí, 

a.s., týkající se kamerových prohlídek 

potrubí splaškové kanalizace v lokalitě 

Zámeček dne 18. 12. 2012, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí zvýšené náklady spojené 

s řešením opakovaného ucpávání 

kanalizace i nutnou opravou v úsecích 

uvedených ve shora uvedených zprávách 

VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí povinnosti obce vyplývající z ust. 

§ 7a zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů, 

týkající se zpracování Průkazů energetické 

náročnosti budovy (PENB), a to u veřejných 

budov ve vlastnictví obce (ZŠ, MŠ a KD) 

nejpozději k 1. 7. 2013 a u všech bytových 

domů ve vlastnictví obce k 1. 1. 2016.

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí k dnešnímu dni nenaplněný počet 

7členného Osadního výboru pro lokalitu 

Zámeček a do budoucna souhlasí se 

snížením počtu členů na 5.

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje zástupcem obce Rudoltice 

v Honebním společenstvu Rudoltice 

p. Jaroslava Suchého, nar. XXX, 

bytem Rudoltice čp. XXX.

16. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí zprávu Policie České republiky, 

Obvodního oddělení Lanškroun o trestné 

činnosti v obci za rok 2012 ze dne 

16. 1. 2013, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

17. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace ke stavu žádosti obce 

o koupi p.p.č. 3446/13 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informace k plánované rekonstrukci mostu 

č. 43-066 na silnici I/43 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace ke změně autobusových 

jízdních řádů od 3. 3. 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí ustanovení § 14 Vyhlášky 

č. 464/2012 Sb., o stanovení specifi kace 

jednotlivých základních (poštovních) 

služeb a základních kvalitativních 

požadavků na jejich poskytování, a dále 

bere na vědomí informace o stávajících 

službách České pošty s.p. v obci.

Lenka Bártlová, v. r., starostka obce

Erika Kohoutová, v. r., místostarostka obce
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STATISTIKA ÚČASTI A HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ 
NA VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE

Účast na zasedáních zastupitelstva obce

ZASTUPITELÉ

POČET ZASEDÁNÍ

V ROCE 2012
CELKEM 

OD VOLEB 
V ROCE 2010

5 14

Bártlová Lenka 5 14

Kohoutová Erika 5 14

Ing. Jan Tejkl 5 12

Žáček Daniel 5 14

Helena Filípková 5 14

Mgr. Richard Bednář 5 14

Mgr. Michal Blaschke 2 10

 Just Jiří 5 14

Stránská Iva 3 11

Mgr. Lenka Havlenová 3 9

Miloslav Šrámek 1 8

Jaroslav Suchý 2 8

Mgr. Ivo Kolomý 1 6

Michal Řeháček 2 10

Roman Beneš 2 8

Statistika hlasování zastupitelů obce

 ZASTUPITELÉ

CELKEM V ROCE 2012

80

PRO PROTI ZDRŽEL SE

Bártlová Lenka 79 0 1

Kohoutová Erika 79 0 1

Ing. Jan Tejkl 79 0 1

Žáček Daniel 79 0 1

Helena Filípková 78 0 2

Mgr. Richard Bednář 75 2 3

Mgr. Michal Blaschke 37 0 2

 Just Jiří 78 1 1

Stránská Iva 46 1 1

Mgr. Lenka Havlenová 40 1 7

Miloslav Šrámek 9 0 1

Jaroslav Suchý 25 0 3

Mgr. Ivo Kolomý 8 0 2

Michal Řeháček 25 1 4

Roman Beneš 20 0 4


