
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/09/12 
 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
o Dodatky k NS - výměna plynových kotlů MORA v BD v obci  
o Přehled stavu vyúčtování nájmu a služeb 2011/2012 
o Výpovědi, zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 628/4 
o Přehled předpisů a plateb – 8/2012 
o Zasedání OVBZ dne 11.9.2012 

b) Uvolnění místa v MŠ Rudoltice 
c) Kultura 

o Divadlo Pavla Trávníčka – OTYLKA 
o Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – Rudoltická 

pouť 2012 
d) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
e) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Ověřovací studie – křižovatka I/43, MK a účelové komunikace, odvodnění 
o Pojištění obecních lesů 
o Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
o Žádost o bezplatný pronájem tělocvičny 
o Výběrové řízení na opravu povrchu komunikací 
o Oprava komunikace mezi domy čp. 618 a 614 

f) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Výsledky VŘ + návrh smlouvy o dílo – oprava střechy BD čp. 261 
o Žádost o povolení dílčích úprav na ÚT v BD čp. 264/11 

g) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 611/2 a 611/13 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytům č. 611/2 a 
611/13 k 31.8.2012.  
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 265/14, 623/8, 617/2, 
616/6, 606/9, 605/11, 601/4, dodatku č. 2 k NS č. 262/8, 276/4, 276/1 k NS  a dodatku 
č. 5 k NS č. 619/7 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 262/1 a dodatku č. 2 
k NS č. 264/6, jejichž předmětem je složení mimořádné splátky nájemného a  výměna 
plynového kotle s ohřevem TUV značky MORA 5100 a pověřuje starostku obce 
k jejímu podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice neschvaluje pro případ zájmu o výměnu plynového kotle 
s ohřevem TUV značky MORA 5100 v BJ čp. 261-265 využití nevyčerpaného 
předplaceného nájmu složeného nájemníkem při uzavření NS, a to z toho důvodu, aby 
nedošlo ke zvýhodnění žádného z nájemníků. 
 



Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled stavu úhrad vyúčtování nájmu a služeb 
spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce sestavený ke dni 31.8.2012 a dále bere 
na vědomí zaslání upomínek nájemníkům s tím, že pokud v náhradním termínu 
nebudou dlužné částky uhrazeny, budou předány k vymáhání právnímu zástupci obce. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v BD čp. 609 ze dne 
29.8.2012 jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu ve 
spolupráci se správcem bytového fondu zajištění nového nájemníka s ohledem na 
zákonem stanovenou výpovědní lhůtu. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
  
Rada obce Rudoltice projednala zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 628, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla se zpětvzetím výpovědi vyslovit 
souhlas.  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 8/2012, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 10.9.2012. 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 11.9.2012, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavku v jednotlivých žádostech. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 

 
3) Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí finančního daru rodičům, kteří přehlásí své 

dítě ve věku 5 nebo 6 let s trvalým bydlištěm v obci Rudoltice z místní MŠ do přípravné 
třídy ZŠ v Lanškrouně, a to ve výši 5 000 Kč. Částka bude vyplacena zákonnému 
zástupci dítěte na konci školního roku poté, co dítě absolvuje v přípravné třídě celý 
školní rok. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh na uspořádání divadelního představení 

Divadla Pavla Trávníčka s názvem OTYLKA a schvaluje jeho uspořádání dne 
5.1.2013 za podmínky, že vstupné bude stanoveno částkou 200 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací této kulturní akce. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování 
hudebních děl č. VP_2012_118034 mezi OSA – Ochranným svazem autorským pro 
práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Čs. armády 20 a obcí 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je autorská 
odměna ve výši 3 504 Kč za užití hudebních děl k poslechu a tanci ve dnech 15.-
16.6.2012, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
5) Rada oce Rudoltice bere na vědomí informace o postupu řešení sesuvu půdy ve svahu 

u cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na zpracování ověřovací studie – 



řešení křižovatky I/43 s MK a účelovou komunikací + odvodnění lokality, zpracovanou 
VIAPROJEKT s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla cenovou nabídku schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k předložení návrhu smlouvy o dílo 
ohledně zpracování ověřovací studie. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním cenové nabídky na pojištění 
obecních lesů. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí VEŘEJNOU VYHLÁŠKU – Oznámení o návrhu 
opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, vydanou Městský úřadem v Lanškrouně, odborem dopravy a silničního 
hospodářství dne 11.9.2012, jež byla téhož dne zveřejněna na ÚD obecního úřadu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Rudoltický Budulínek ze 
dne 4.9.2012 o bezplatný pronájem tělocvičny, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a schválit úhrady za občasné využívání 
tělocvičny občanským sdružením Rudoltický Budulínek z rozpočtu obce. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci a v lokalitě pro výstavbu RD na 
Zámečku“. 
Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci a v lokalitě 
pro výstavbu RD na Zámečku“ v následujícím složení: 
Předseda komise: Jiří Just 
Členové komise: Roman Beneš 
      Mgr. Havlenová Lenka 
      Iva Stránská 
     Daniel Žáček 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na opravu komunikace (žlábku na svod vody) 
mezi BD čp. 614 a 618 a pověřuje společnost VISION Rudoltice zajištěním cenové 
nabídky na opravu.  
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o opravu komunikace u BD čp. 12, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádost zařadit do plánu akcí na rok 
2013.  

 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Oprava střechy bytového domu čp. 261 v Rudolticích“ a 
jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče Radoslava Vaňouse se sídlem 
Semanín 138, IČ: 12983543s nabídkovou cenou bez zateplení ve výši 454 450 Kč bez 
DPH. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Radoslavem Vaňousem se sídlem Semanín 138, jako zhotovitelem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je oprava střechy bytového 
domu čp. 261 v Rudolticích při ceně za dílo ve výši 448 490 Kč bez DPH, a rozhodla 
její uzavření schválit. 



Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.P., bytem Rudoltice XXX, o povolení 
dílčích úprav na stávajícím ÚT v bytě č. 2 na jeho náklady, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a dílčí úpravy na stávajícím ústředním 
topení povolit s tím, že v případě odchodu z bytu nebude po obci požadovat náhradu 
nákladů za provedenou úpravu. 

 
 
 
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.  
 
 


