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1.  Rada obce Rudoltice schvaluje

navržený program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Žádost o slevu z nájmu (607/1)

 •  Výpověď z nájmu bytu 

 •  Přehled předpisů a plateb 

za rok 2012 a  2/2013

b)  Rozpočtové opatření obce 

č. 2/2013

c)  Účetní závěrka a výsledek 

hospodaření ZŠ a MŠ Rudoltice 

za rok 2012

d)  Pojištění majetku a odpovědnosti obce

e)  Rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 3. 2013

f )  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

(4245/24)

g)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Veřejná zakázka „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, 

realizace úspor energie v areálu 

budov MŠ Rudoltice“

 •  Rekonstrukce budovy ZŠ 

Rudoltice

h)  Kultura

 •  Divadelní představení SVĚTÁCI 

– Divadlo Ve středu

 •  Příměstský tábor Rudoltice 2013 

i)  Různé

 •  Přemístění pomníku 

prusko-rakouské války

2. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o snížení nájemného u bytu č. 1 

v domě čp. 607 ze dne 13. 3. 2013, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem jsou problémy 

s podmáčením stěn při větších nebo 

přívalových deštích či tání sněhu, 

vzala na vědomí informace starostky 

obce o oprávněnosti žádosti 

a schvaluje poskytnutí slevy 

z nájmu bytu ve výši 10 % do doby 

odstranění závady.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce uzavřením dodatku 

k NS č. 607/1, jehož předmětem bude 

výše uvedená sleva z nájmu bytu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD 

čp. 611 doručené dne 11. 3. 2013, 

která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období roku 2012 a 2/2013, 

zpracované správcem bytového fondu 

RK Mouřenín ke dni 11. 3. 2013.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 2/2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je finanční vypořádání voleb 2012 

a neinvestiční náklady na ZŠ – MěÚ 

Lanškroun, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

4. Rada obce Rudoltice schvaluje 

roční účetní závěrku za rok 2012 

a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská 

škola Rudoltice – zisk ve výši 

18 784,20 Kč.

Rada obce Rudoltice schvaluje převod 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

Rudoltice za rok 2012 do rezervního 

fondu tvořeného ze zlepšeného 

hospodářského výsledku (účet 413) 

ve výši 18 784 Kč.

5. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí pojistnou smlouvu 

č. 42717162-16 o pojištění majetku ze 

dne 7. 3. 2012 a souhrn pojištění obce 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala cenovou 

nabídku připojištění obecních lesů 

a odpovědnosti za škodu způsobenou 

obci starostou, místostarostou, členem 

rady nebo členem zastupitelstva 

a rozhodla předloženou cenovou nabídku 

akceptovat.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k zajištění návrhu 

smluv na pojištění obecních lesů 

a odpovědnosti za škodu způsobenou 

obci starostou, místostarostou, členem 

rady nebo členem zastupitelstva.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s Rozhodnutím ÚOHS ze dne 4. 3. 2013, 

č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-3979/2013/523/

MSc, a schvaluje podání rozkladu proti 

tomuto rozhodnutí k předsedovi ÚOHS 

ve znění zpracovaném právní zástupkyní 

obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou 

dne 12. 3. 2013.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce podat proti Rozhodnutí ÚOHS ze 

dne 4. 3. 2013, č.j. ÚOHS-S340/2012/

VZ-3979/2013/523/MSc, rozklad 

k předsedovi ÚOHS ve znění 

zpracovaném právní zástupkyní obce 

Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou dne 

12. 3. 2013.

Termín realizace: 20. 3. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

7. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi 

obcí Rudoltice jako prodávající 

a oprávněnou z předkupního práva 

a manžely T. V. a G. V., oba bytem 

Albrechtice XXX, jako kupujícími 

a povinnými z předkupního práva, 
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jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

koupě p.p.č. 4245/24 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 241 210 Kč, 

a doporučuje zastupitelstvu obce její 

uzavření schválit.

8. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí protokol o prvním jednání 

komise pro otevírání obálek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

v souladu s § 75 odst. 1 zák. 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění ze dne 11. 3. 2013 

a protokol o posouzení kvalifikace 

v souladu s § 59 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, ze dne 11. 3. 2013, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh hodnotící komise na vyloučení 

uchazečů: Stavebniny APPL CZ s.r.o., 

IČ: 274 61 947, DRUP Lanškroun, 

s.r.o., IČ: 647 91 564 a Stavební reality, 

s.r.o., IČ: 287 79 282, ze zadávacího 

řízení z důvodů uvedených 

v přílohách tohoto usnesení, 

a rozhodla vyloučení uchazečů 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek v souladu s § 80 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, ze dne 

13. 3. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhoduje o výběru 

nejvhodnější nabídky ve veřejné 

zakázce „REKONSTRUKCE ZDROJE 

TEPLA – VYUŽITÍ OZE, REALIZACE 

ÚSPOR ENERGIE V AREÁLU BUDOV MŠ 

RUDOLTICE“ uchazeče Bromach spol. 

s r.o. se sídlem Vinohradská 2029/124, 

Praha 3 Vinohrady, IČ: 274 67 520, 

jehož nabídka byla podle hodnotících 

kritérií vyhodnocena jako nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou ve 

výši 2 998 432,23 Kč.

9. Rada obce Rudoltice schvaluje 

úpravu stávajícího projektu na 

rekonstrukci budovy ZŠ Rudoltice 

v souladu s podmínkami případné další 

výzvy, která bude vyhlášena SFŽP.

10. Rada obce Rudoltice souhlasí 

s konáním divadelního představení 

SVĚTÁCI v podání Divadla Ve středu dle 

specifikace v příloze, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku 

divadelnímu spolku Divadlo Ve středu 

ve výši 500 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce finanční příspěvek vyplatit 

zástupci divadelního spolku.

Termín realizace: 20. 3. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na uspořádání Příměstského 

tábora Rudoltice pod záštitou obce 

a schvaluje jeho uspořádání dle 

specifikace, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

organizací tábora PS Vodní sporty 

PIONÝR Ústí nad Orlicí.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

poskytnutí příspěvku na pořádání 

příměstského tábora ve výši 4 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce vyplatit výše uvedený finanční 

příspěvek zástupci organizátora tábora 

p. Danielu Žáčkovi.

Termín realizace: 30. 6. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/27/03/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Zasedání OVBZ dne 20. 3. 2013

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Výpověď z nájmu bytu 623/5, 

dohoda o skončení nájmu 624/3

b)  Pojištění majetku a odpovědnosti 

obce

c)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí investičního 

příspěvku

 •  Závěrečná kontrolní prohlídka 

stavby

 •  Geotechnické posouzení + návrh 

řešení – sesuv na p.p.č. 4293/9 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

d)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Konkurs na pracovní místo 

ředitele/ředitelky

e)  Žádosti o příspěvek 

 •  na didaktické pomůcky 

(RC Rudoltický Budulínek)

 •  na podporu budování a fungování 

babyboxů (O.s. Babybox 

pro  odložené děti – STATIM)

 •  na služby pro občany sluchově 

postižené (ČKNH)

f )  Smlouva o svozu a odstraňování 

odpadu (TS Lanškroun, s.r.o. – obec)

g)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Výstavba ČOV – vyklizení části 

p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 

 •  Geologický průzkum na 

p.p.č. 4293/10-12 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Záměr směny p.p.č. 4288/8 za 

p.p.č. 4288/9 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

h)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Veřejná zakázka „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, 

realizace úspor energie v areálu 

budov MŠ Rudoltice“

 •  Smlouva o dílo 

(obec – Bromach s.r.o.)

 •  Smlouva o dílo na provádění 

autorského dozoru (obec –

Martin Hlaváček)

 •  Rekonstrukce budovy ZŠ 

Rudoltice

 •  Cenová nabídka na úpravu 

projektové dokumentace pro 

podání žádosti v programu SFŽP 

na zateplení

i)  Různé

 •  Založení účtu u ČNB

 •  Odvolání z ustanovení do funkce 

lesní stráže (MěÚ Lanškroun)

2. Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 20. 3. 

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

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS k bytu č. 616/11, 620/5, 
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Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce výše uvedený příspěvek vyplatit 

předsedkyni sdružení p. Lence 

Kuběnkové.

Termín realizace: 5. 4. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost občanského sdružení Babybox 

pro odložené děti – STATIM se sídlem 

Praha 10, Hájek 88, jejímž předmětem 

je žádost o příspěvek na podporu 

babyboxů, a rozhodla schválit 

uzavření darovací smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako dárcem a občanským 

sdružením Babybox pro odložené děti 

– STATIM se sídlem Praha 10, Hájek 

88, jako obdarovaným, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 10 000 Kč, který bude 

použit k naplňování jeho účelu, tedy 

ke zřizování a provozu schránek pro 

odložené děti, podpoře všech činností 

spojených s poskytováním pomoci 

odloženým a opuštěným dětem.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této darovací smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost poradenského střediska ČKNH 

– AUDIOHELP se sídlem v Ústí nad 

Orlicí, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je žádost 

o podporu na služby pro občany 

sluchově postižené, a rozhodla žádosti 

vyhovět a poskytnout finanční dar ve 

výši 2000 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce ke zpracování a podpisu 

darovací smlouvy mezi obcí a Českým 

klubem nedoslýchavých HELP, jejímž 

předmětem bude poskytnutí finančního 

daru ve výši 2 000 Kč na podporu 

služeb pro občany sluchově postižené, 

poskytované poradenským střediskem 

se sídlem v Ústí nad Orlicí, ČSA 284.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o svozu a odstraňování 

odpadu mezi TS Lanškroun, s.r.o. se 

sídlem Lanškroun, Nádražní 822, 

jako zhotovitelem, a obcí Rudoltice, 

jako objednatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je svoz a odstraňování 

nebo pouze odstraňování odpadu 

kategorie 0 dle katalogu odpadů 

uvedeného ve vyhl. MŽP č. 381/2001 

Sb. v množství a cenách uvedených 

v příloze č. 1 této smlouvy, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávu o geotechnickém posouzení 

a návrh definitivního řešení v místě 

sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

vypracované společností GEOSTAR, 

spol. s r.o. se sídlem v Brně pro DSO 

Lanškrounsko.

5. Rada obce Rudoltice jmenuje 

v souladu s ust. § 1 a § 2 odst. 3 

vyhlášky č. 54/2005 Sb. konkursní 

komisi pro konkursní řízení na 

obsazení pracovního místa ředitele/

ředitelky Základní školy a mateřské 

školy Rudoltice v tomto složení:

Předseda konkursní komise: 

  o  Lenka Bártlová, 

starostka obce

Členové konkursní komise:  

 o  Mgr. Michal Blaschke, 

člen zastupitelstva obce

 o  Mgr. Petra Rozsypalová, 

odborník z oblasti státní správy 

ve školství – ředitel podobného 

typu školy 

 o  Mgr. Ivana Bečková, 

zástupce České školní inspekce

 o  Mgr. Hana Pochobradská, 

zástupce Krajského úřadu 

Pardubického kraje, odboru 

školství a kultury

 o  Bc. Marcela Kolářová, 

pedagogický pracovník 

ZŠ a MŠ Rudoltice 

 o  Blanka Prokopová, 

člen Školské rady při 

ZŠ a MŠ Rudoltice

V souladu s ust. § 1, odst. 2 vyhlášky 

č. 54/2005 Sb. se pověřuje funkcí 

tajemníka konkursní komise 

pracovnice Obecního úřadu Rudoltice 

slečna Michaela Zvárová.

Rada obce Rudoltice ukládá tajemnici 

konkursní komise zajistit průběh 

konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy a mateřské školy 

Rudoltice a výsledek konkursního 

řízení předložit Radě obce Rudoltice.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost občanského sdružení 

Rudoltický Budulínek, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je žádost o příspěvek na 

zakoupení didaktických pomůcek, 

které budou využity k výuce dětí 

v rodinném centru, a rozhodla žádosti 

vyhovět a poskytnout příspěvek 

ve výši 4 000 Kč.

624/3, 624/4, 622/13 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k NS č. 276/2, 

602/1, 609/6, 609/9, 616/9, 617/3, 

621/7, dodatku č. 2 k NS č. 608/3, 

617/2, 619/2, dodatku č. 4 k NS 

č. 276/4, 605/9 a dodatku č. 6 k NS 

č. 262/8 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 5 v BD čp. 

623 doručené dne 27. 3. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dohody o skončení nájmu 

k bytu č. 3 v BD čp. 624 ke 31. 3. 2013 

a pověřuje starostku obce k jejímu 

podpisu.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh pojistné smlouvy č. 30590326-16 

(Zemědělské pojištění) mezi Českou 

pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 1, 

Spálená 75/16 a obcí Rudoltice 

jako pojistníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pojištění lesů ve 

vlastnictví obce za celkové roční 

pojistné ve výši 35 132 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

pojistné smlouvy č. 42717885-19 

(Pojištění odpovědnosti podnikatelů) 

mezi Českou pojišťovnou a.s. se 

sídlem Praha 1, Spálená 75/16 a obcí 

Rudoltice jako pojistníkem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu podnikatele za 

celkové roční pojistné ve výši 16 220 

Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí investičního příspěvku 

ze dne 12. 12. 2012 mezi DSO 

Lanškrounsko a obcí Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je změna článku III. 

předmětné smlouvy, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výsledek závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby „Cyklostezka Lanškroun – 

Česká Třebová, I. etapa Lanškroun – 

Rudoltice“.

2
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 •  Cenové nabídky na odebrání 

vzorku zeminy a vypracování 

zprávy o použitelnosti odtěžené 

zeminy při sanaci sesuvu na 

p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

e)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Opravy okapů u BD na Zámečku

 •  Přístřešek na posypový 

materiál u OÚ

 •  Rekonstrukce budov MŠ 

a ŠJ Rudoltice

 •  Smlouva o dílo na provádění 

autorského dozoru 

(obec – Martin Hlaváček)

 •  Rekonstrukce budovy ZŠ 

Rudoltice

 •  Smlouva o dílo na úpravu 

projektové dokumentace pro 

podání žádosti v programu SFŽP 

na zateplení

f )  Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k NS 603/3, 

609/10, 614/13, 615/10, 261/13, 263/6, 

263/7, 265/13, dodatku č. 2 k NS 

608/12, 263/2, 263/5, 264/13, 264/15, 

dodatku č. 3 k NS 611/12, 614/3, 614/4, 

614/6, 614/8, 614/10, dodatku č. 8 

k NS 616/2 a dodatku č. 12 k NS 614/11 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 12 v BD 

čp. 623, doručenou dne 28. 3. 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či 

nebytových prostor mezi obcí jako 

zájemcem a Danou Beranovou – 

REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST 

MOZAIKA se sídlem Žichlínek 84, 

Lanškroun, jako zprostředkovatelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

rozšíření seznamu nemovitostí o byt 

č. 8 v budově čp. 262, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o slevu z nájemného u bytu 

č. 13 v domě čp. 602, příp. výměnu 

bytu ze dne 20. 3. 2013, jež je nedílnou 

Rudoltice jako objednatelem 

a Bromach spol. s r.o. se sídlem 

Vinohradská 2029/124, Praha 

3-Vinohrady, IČ: 274 67 520, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je realizace podlimitní veřejné zakázky 

„Rekonstrukce zdroje tepla – využití 

OZE, realizace úspor energie 

v areálu budov MŠ Rudoltice“ 

za vzájemně ujednanou cenu díla 

ve výši 2 998 432 Kč bez DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku Martina Hlaváčka 

se sídlem Bezděkov 1344, Česká 

Třebová, na provedení úprav 

projektové dokumentace pro podání 

žádosti v programu SFŽP na zateplení 

Základní školy a mateřské školy 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla 

s cenovou nabídkou vyslovit 

souhlas.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zajistit návrh smlouvy o dílo.

Termín realizace: 9. 4. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/09/04/13
1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Bytový fond

 •  Dodatky k NS

 •  Výpověď z nájmu bytu

 •  Dodatek ke smlouvě 

o zprostředkování (RK Mozaika)

 •  Žádost o slevu z nájmu (602/13, 

608/1, 610/10)

 •  Žádost o opravu bytu 

(276/3, 614/8)

 •  Přehled předpisů a plateb 

– 3/2013

b)  Zápis do kroniky obce – rok 2012

c)  „Nadační fond S námi je tu lépe!“

d)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Žádost o zhotovení příjezdové 

komunikace (J.)

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

8. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí dohodu o bezplatném užívání 

části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ve vlastnictví obce mezi 

obcí a p. J. K., bytem Rudoltice čp. 

XXX, včetně výzvy k vyklizení septiku 

a přístupu k němu ze dne 1. 6. 2012.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

s ohledem na plánovanou výstavbu 

ČOV pro I. sídliště výpověď výše 

uvedené dohody ze strany obce jako 

pronajímatele.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce vypovědět výše uvedenou 

dohodu o bezplatném užívání části 

nemovitosti ve vlastnictví obce.

Termín realizace: 28. 3. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávy o inženýrsko-geologickém 

průzkumu, provedeném společností 

2G geolog s.r.o. se sídlem v Ústí 

nad Orlicí na p.p.č. 4293/10-12 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

záměr směny části p.p.č. 4288/4 

(budoucí p.p.č. 4288/8) o výměře 

81 m2 ve vlastnictví obce za část 

p.p.č. 4288/6 (budoucí p.p.č. 4288/9) 

o výměře 81 m2 ve vlastnictví 

fyzických osob, vše 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 

směny části p.p.č. 4288/4 (budoucí 

p.p.č. 4288/8) o výměře 81 m2 ve 

vlastnictví obce Rudoltice, zapsané 

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

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za část 

p.p.č. 4288/6 (budoucí p.p.č. 4288/9) 

o výměře 81 m2 ve vlastnictví fyzických 

osob, zapsané na LV č. 1019, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí 

pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Termín realizace: 5. 4. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

USNESENÍ RADY OBCE 

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zajistit návrh smlouvy o dílo na 

výše uvedené práce.

Termín realizace: 19. 4. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

6. Rada obce Rudoltice schvaluje 

kompletní rekonstrukci okapů u BD 

v lokalitě Zámeček doplněním 

dilatačních spojek.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

zakoupení přístřešku na posypový 

materiál od VISION Rudoltice s.r.o., 

který realizuje firma VISION Rudoltice 

s.r.o. u budovy OÚ Rudoltice, a to 

za cenu materiálu, který byl na jeho 

výstavbu použit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo č. 2/2013 mezi 

obcí Rudoltice jako objednatelem 

a Martinem Hlaváčkem se sídlem 

Bezděkov 1344, Česká Třebová, 

IČ: 862 66 435, jako zhotovitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

provedení autorského dozoru 

stavby Rekonstrukce zdroje vytápění 

– využití OZE, realizace úspor energie 

v areálu budov MŠ Rudoltice za 

vzájemně ujednanou cenu díla 

28 000 Kč včetně DPH, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice Rada obce 

Rudoltice projednala návrh smlouvy 

o dílo č. 3/2013 mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a Martinem 

Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 

Česká Třebová, IČ: 862 66 435, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je provedení úprav projektové 

dokumentace stavby Zateplení 

ZŠ Rudoltice pro podání žádosti 

v programu vyhlášeném 

SFŽP za vzájemně ujednanou cenu 

díla 42.600 Kč včetně DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/22/04/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je plíseň 

okolo oken a vlhkost a chlad v bytě 

a ukládá společnosti VISION Rudoltice 

prověřit oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 19. 4. 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 3/2013, zpracovaný 

správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 9. 4. 2013.

3. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem zápisu do kroniky obce 

za rok 2012, zpracovaným kronikářkou 

p. Annou Kopeckou, a s navrženým 

zápisem vyslovila souhlas. 

4. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informaci o nově založeném 

„Nadačním fondu S námi je tu lépe!“, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

5. Rada obce projednala žádost 

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

8. 4. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zhotovení příjezdové komunikace 

na p.p.č. 82/6 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, která slouží jako jediná 

přístupová cesta k domu čp. 266 

v jeho vlastnictví, a rozhodla prověřit 

možnosti odvodnění a následného 

vybudování štěrkové komunikace 

na p.p.č. 82/6 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice ukládá 

společnosti VISION Rudoltice prověřit 

možnosti odvodnění a následného 

vybudování štěrkové komunikace na 

p.p.č. 82/6 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Termín realizace: -----

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenové nabídky na odebrání vzorku 

zeminy a vypracování zprávy 

o použitelnosti odtěžené zeminy 

při sanaci sesuvu na p.p.č. 4293/9 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, předložené 

fi rmou GEOSTAR spol. s r.o., jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla vyslovit souhlas s nejnižší 

cenovou nabídkou, znějící na částku 

17 290 Kč bez DPH.

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je plíseň v bytě (vlhkost, 

opadávající omítka atd.) a ukládá 

společnosti VISION Rudoltice prověřit 

oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 19. 4. 2013

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o slevu z nájemného u bytu 

č. 1 v domě čp. 608, ze dne 4. 3. 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je plíseň 

v jedné místnosti v bytě, a ukládá 

společnosti VISION Rudoltice prověřit 

oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 19. 4. 2013

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o snížení 

nájemného u bytu č. 10 v domě 

čp. 610 ze dne 20. 2. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem jsou problémy 

s plísní a velkými náklady na vytápění 

způsobených zřejmě chybějící izolací, 

vzala na vědomí informace jednatele 

spol. VISION Rudoltice p. Libora 

Dostála o rozsahu plísně v bytě 

a odpojeném plynoměru v bytě, 

a schvaluje poskytnutí slevy 

z nájmu bytu ve výši 10 % od podání 

žádosti do 30. 5. 2013.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce uzavřením dodatku 

k NS č. 610/10, jehož předmětem 

bude výše uvedená sleva 

z nájmu bytu.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o opravu bytu, příp. slevu 

z nájmu u bytu č. 3 v domě čp. 276, 

ze dne 3. 4. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je vysoká vlhkost v bytě, 

tvorba plísní a promrzání zdí, vzala 

na vědomí informace jednatele spol. 

VISION Rudoltice p. Libora Dostála 

o oprávněnosti žádosti a rozhodla 

o opravě bytu, a to doplnění střešní 

tepelné izolace.

Termín realizace: ---

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o opravu bytu a navrácení 

částky 30 % z nájmu  u bytu č. 8 

v domě čp. 614, ze dne 8. 4. 2013, 

USNESENÍ RADY OBCE 
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Termín realizace: 30. 4. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

3. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Závěrečného účtu 

obce Rudoltice za rok 2012 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 

2012, a v souladu s ust. § 17 odst. 6 

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

schvaluje zveřejnění návrhu 

Závěrečného účtu obce Rudoltice za 

rok 2012 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2012 na fyzické 

i elektronické úřední desce Obecního 

úřadu Rudoltice.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu v souladu s ust. § 17 odst. 6 

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, zveřejnit 

návrh Závěrečného účtu obce 

Rudoltice za rok 2012 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice za rok 2012 

na fyzické i elektronické úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice.

Termín realizace: 22. 4. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh nevýhradní licenční smlouvy 

o užití Základní báze geografických 

dat ZABAGED a databáze 

geografických jmen GEONAMES, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je oprávnění 

k výkonu práva užít ZABAGED 

a databázi Geonames ve formě 

digitálního produktu, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

5. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí znalecký posudek ing. Jiřího 

Kulhavého, zpracovaný ve věci sesuvu 

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

u Lanškrouna, ke kterému došlo při 

výstavbě cyklostezky Lanškroun – 

Rudoltice.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem 

a GEOSTAR, spol. s r.o. se sídlem Brno, 

Tuřanka 240/111, jako zhotovitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

rozšíření seznamu nemovitostí 

o byt č. 2 v budově čp. 264 a byt č. 6 

v budově čp. 265, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o slevu z nájemného u bytu 

č. 13 v domě čp. 602, příp. výměnu 

bytu ze dne 20. 3. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je plíseň v bytě 

(vlhkost, opadávající omítka 

atd.), vzala na vědomí informace 

společnosti VISION Rudoltice 

o rozsahu plísně a schvaluje za splnění 

podmínek uvedených v příloze, 

nabídku výměny bytu.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce učinit žadateli písemnou nabídku 

výměny bytu.

Termín realizace: 30. 4. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o slevu z nájemného u bytu 

č. 1 v domě čp. 608, ze dne 4. 3. 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je plíseň 

v jedné místnosti v bytě, vzala na 

vědomí informace společnosti VISION 

Rudoltice o rozsahu plísně a vlhkosti 

v bytě a schvaluje poskytnutí 

slevy z nájmu bytu ve výši 

10 %  od podání žádosti do doby 

odstranění technické závady bytu 

– domu.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce uzavřením dodatku 

k NS č. 602/13, jehož předmětem bude 

výše uvedená sleva z nájmu bytu

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o opravu bytu a navrácení 

částky 30 % z nájmu  u bytu č. 8 

v domě čp. 614 ze dne 8. 4. 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je plíseň 

okolo oken a vlhkost a chlad v bytě, 

vzala na vědomí informace VISION 

Rudoltice o rozsahu plísně, a schvaluje 

za splnění podmínek uvedených 

v příloze nabídku výměny bytu.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce učinit žadateli písemnou nabídku 

výměny bytu.

a)  Bytový fond

 • Nová NS

 • Výpovědi z nájmu bytu

 •  Dodatek ke smlouvě 

o zprostředkování (RK Mozaika)

 •  Žádosti o slevu z nájmu 

(602/13, 608/1)

 • Žádost o opravu bytu (614/8)

b)  Závěrečný účet obce Rudoltice 

za rok 2012

c)  Povodňový plán obce

 •  Nevýhradní licenční smlouva 

o užití Základní báze 

geografických dat a databáze 

geografických jmen

d)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

 •  Znalecký posudek č. 4289-13/13 

 •  Smlouva o dílo (obec – GEOSTAR, 

spol. s r.o.)

e)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Žádost o zhotovení příjezdové 

komunikace (Jadrný)

f )  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Rekonstrukce budov 

MŠ a ŠJ Rudoltice

 •  Smlouva o dílo na provádění 

autorského dozoru ohledně 

topného systému 

(obec – p. Kamenický)

 •  Technický dozor stavby

 •  Harmonogram prací 

g)  Kultura

 •  Rudoltická pouť 2013

 •  Prvomájová veselice (KSČM)

h)  Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS k BJ č. 623/12 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 2 v BD čp. 

264, doručenou dne 15. 4. 2013, 

a výpověď z nájmu bytu č. 6 v BD 

čp. 265, doručenou dne 17. 4. 2013, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či 

nebytových prostor mezi obcí jako 

zájemcem a Danou Beranovou – 

REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST 

MOZAIKA se sídlem Žichlínek 84, 

Lanškroun, jako zprostředkovatelem, 

USNESENÍ RADY OBCE 

nar. XXX, do funkce ředitelky 

příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Rudoltice 

(IČ 61234125) ode dne 01. 08 2013.

d) blahopřeje Mgr. Renatě Pávkové 

ke jmenování do funkce ředitelky 

a přeje jí v její nové funkci mnoho 

úspěchů a vše dobré.

e) ukládá starostce obce provést 

veškeré administrativní úkony spojené 

se jmenováním nové ředitelky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rudoltice.

Termín realizace: ---

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/21/05/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

 Bytový fond

 •  Nové NS a dodatky k NS

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Žádosti o slevu z nájmu 

 •  Žádosti o opravu bytu 

 •  Přehled předpisů a plateb 

za období 4/2013

 •  Žádost o prominutí nákladů řízení

b) Rozpočtové opatření obce č. 4/2013

c)  Rozhodnutí PK o poskytnutí grantů 

v oblasti územního plánování 

pro rok 2013

d)  Smlouvy o nájmu hrobového místa

e)  Smlouva o výpůjčce (EKO-KOM, a.s.)

f )  Žádost o podporu akce 

„Podivuhodná dobrodružství rodiny 

Vojtíškovy“

g)  Žádost o proplacení opravy na 

zavlažování v areálu hřiště 

h)  Návrh úpravy veřejného prostranství 

– herní prvky

i)  Elektronická aukce pro občany 

(DSO Lanškrounsko)

j)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Žádost o odkoupení pozemků 

ve vlastnictví obce

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o finanční příspěvek na 

pronájem sálu za účelem konání 

tradiční prvomájové veselice dne 

1. 5. 2013 a rozhodla žádosti vyhovět 

a poskytnout příspěvek ve 

výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce finanční příspěvek vyplatit 

předsedovi ZO KSČM p. Oldřichu 

Rezkovi.

Termín realizace: 1. 5. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice schvaluje 

finanční příspěvek 500 Kč na 

zakoupení věnce, popř. kytice ke 

kladení věnců, které se bude konat 

dne 7. 5. 2013 na místním hřbitově.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/16/05/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

 •  Konkursní řízení na funkci 

ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice

2. Rada obce Rudoltice po projednání 

a v souladu s § 166 odst. 2 zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů po konkursu na pracovní 

místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 

Rudoltice vyhlášeném dne 27. 2. 2013 

provedeném v souladu s vyhláškou 

54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních 

komisích, ve znění pozdějších 

předpisů a dle § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů

 

a) bere na vědomí výsledek 

konkursního řízení, a to zejména určení 

uchazečů konkursu vhodných pro 

výkon funkce a jejich celkové pořadí 

stanovené konkursní komisí.

b) se seznámila s ust. § 5 vyhlášky 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních 

komisích, ve znění pozdějších 

předpisů.

c) jmenuje Mgr. Renatu Pávkovou, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

zajištění pozemků p.p.č. 4293/10-12 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle 

zprávy o inženýrsko-geologickém 

průzkumu 2G geolog s.r.o. se sídlem 

v Ústí nad Orlicí, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

6. Rada obce opětovně projednala 

žádost p. L. J., bytem Rudoltice XXX, 

ze dne 8. 4. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zhotovení příjezdové 

komunikace na p.p.č. 82/6 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, která 

slouží jako jediná přístupová cesta 

k domu čp. 266 v jeho vlastnictví, 

a ukládá spol. VISION Rudoltice 

zahájit přípravné práce na odvodnění 

a vybudování štěrkové komunikace.

Termín realizace: -----

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi 

obcí Rudoltice jako objednatelem 

a Jiřím Kamenickým se sídlem 

Na Špici 211, Dlouhá Třebová, 

IČ: 60145277 jako zhotovitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

provedení autorského dozoru části 

stavby Rekonstrukce zdroje vytápění 

– využití OZE, realizace úspor energie 

související s realizací tepelného 

čerpadla a úprav topného systému 

v areálu MŠ za vzájemně ujednanou 

cenu díla 9 000 Kč bez DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

harmonogram prací na rekonstrukci 

budov MŠ a ŠJ, zpracovaný 

zhotovitelem rekonstrukce BROMACH 

spol. s r.o., a dále bere na vědomí 

termíny kontrolních dnů na stavbě.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh programu a rozpočtu Rudoltické 

pouti 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a vyslovila s ním 

souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce organizací Rudoltické 

pouti 2013. 

USNESENÍ RADY OBCE 
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k)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Rekonstrukce budov MŠ a ŠJ 

Rudoltice

 i.  Mandátní smlouva na technický 

dozor stavby

 ii. Vícepráce

 iii. Rekonstrukce sociálního zařízení

 •  Žádost o 8 ks betonových dlaždic 

(BD čp. 261)

l) Kultura

 •  Rudoltická pouť 2013

m) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS k BJ č. 261/14  a 607/6 

a pověřuje starostku obce k jejímu 

podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření 

 •  dodatku č. 2 k NS 601/1, 608/10, 

609/8, 611/4, 616/10, 617/8, 

618/2, 618/10 a 621/12,

 •  dodatku č. 3 k NS, 613/9, 616/5, 

616/7, 

 •  dodatku č. 4 k NS 610/4,

 •   dodatku č. 8 k NS 610/6, a 

pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí výpověď z nájmu bytu 

č. 5 v BD čp 604, doručenou dne 

10. 5. 2013, a výpověď z nájmu bytu 

č. 7 v BD čp. 616, doručenou dne 

29. 4. 2013 a výpověď z nájmu bytu 

č. 12 v BD čp. 620, doručenou dne 

24. 4. 2013, jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o opravu bytu 

a navrácení částky 30 % z nájmu  

u bytu č. 8 v domě čp. 614, ze dne 

8. 4. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je plíseň okolo oken a vlhkost a chlad 

v bytě, vzala na vědomí sdělení 

nájemníků ze dne 14. 5. 2013, 

a trvá na nabídce výměny bytu, 

popř. slevy z nájmu 10 % od podání 

žádosti.

Rada obce Rudoltice ukládá 

starostce obce sdělit stanovisko rady 

žadatelům.

Termín realizace: 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o slevu z nájemného u bytu 

č. 12 v domě čp. 617, ze dne 9. 5. 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je plíseň, 

vlhkost v bytě a ukládá starostce 

a společnosti VISION Rudoltice prověřit 

oprávněnost žádosti.

Termín realizace: 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 4/2013, zpracované 

správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 13. 5. 2013.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o osvobození od soudních 

poplatků. 

Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 4/2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je dotace z úřadu práce na veřejně 

prospěšné práce, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.

3. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s informací o poskytnutých grantech 

ze strany Pardubického kraje 

v oblasti územního plánování pro 

rok 2013.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070139 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. P., bytem 

Rudoltice XXX, jako nájemcem, 

jejímž předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 139 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 18. 8. 2013 do 17. 8. 2023, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070125 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a F. S., bytem 

Rudoltice XXX, jako nájemcem, 

jejímž předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 125 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.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o výpůjčce mezi 

společností EKO-KOM, a.s. se sídlem 

Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 

jako půjčitelem, a obcí Rudoltice 

jako vypůjčitelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je přenechání sběrných 

nádob na odpad k bezplatnému 

užívání, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost IV-Nakladatelství s.r.o. 

o podporu akce „Podivuhodná 

dobrodružství rodiny Vojtíškovy“, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla žádosti 

nevyhovět.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost TJ Sokol Rudoltice o proplacení 

opravy na zavlažování v areálu hřiště 

ze dne 15. 5. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádosti vyhovět a proplatit částku 

1500 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uvedenou částku proplatit 

dle specifikace uvedené v žádosti.

Termín realizace: 31. 5. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

8. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem úpravy veřejného 

prostranství pod obecním úřadem, 

týkající se instalace herních prvků, 

a ukládá starostce obce návrh 

projednat se Státním pozemkovým 

úřadem ČR.

Termín realizace: ---

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí aktivitu DSO Lanškrounsko 

ohledně elektronické aukce pro 

občany obcí sdružených ve svazku obcí 

ohledně energií pro domácnosti.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se žádostí p. S.F. o odkoupení pozemků 

ve vlastnictví obce ze dne 15. 5. 2013, 

a předkládá žádost zastupitelstvu obce 

k rozhodnutí.

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh mandátní smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako mandantem a Martinem 

Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 

Česká Třebová jako mandatářem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zajištění 

technického dozoru investora stavby 

„Provedení technického dozoru 

investora stavby Rekonstrukce zdroje 

vytápění – využití OZE, realizace úspor 

energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ 

za vzájemně ujednanou cenu za službu 

a dílo ve výši 48 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu mandátní 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

vícepráce na rekonstrukci budov MŠ 

a ŠJ, jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení a spočívají ve stavebních 

úpravách větracích komínků 

a v tesařské konstrukci, a rozhodla 

o jejich schválení.

Rada obce Rudoltice projednala 

rekonstrukci sociálního zařízení 

v I. patře budovy MŠ v Rudolticích 

a schvaluje změnu rozpočtu této 

rekonstrukce dle požadavku ZŠ a MŠ, 

a to ohledně:

 •  náhrady toalet kombi za závěsné 

toalety

 •  náhrady klasických pákových 

baterií za úsporné baterie

 •  montáže dělících panelů mezi 

toalety a pisoáry.

Výmalbu prostor MŠ a ŠJ nad rámec 

projektu a zařízení rekonstruované 

umývárny (věšáky, zásobníky atd.) 

hradí škola ze svého rozpočtu.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost bytového domu čp. 261 

o bezplatné poskytnutí 8 kusů dlaždic, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 

a poskytnutí dlaždic schválit.

Rada obce Rudoltice ukládá 

společnosti VISION Rudoltice uvedené 

dlaždice zajistit.

Termín realizace: ---

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

12. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a Josefem 

Kořínkem se sídlem Lanškroun, 

Dvořákova 167, jako dárcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční 

dar na zajištění Rudoltické pouti 

2013 ve výši 5 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a Vlastimilem 

Antošovským, ADOS Sekerka – 

Antošovský se sídlem Moravská 

Třebová, Rozstání 7, jako dárcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2013 ve výši 5 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a KTV s.r.o. se 

sídlem Lanškroun, Vodní 282, jako 

dárcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2013 ve výši 1 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako 

zhotovitelem a Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem 

Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, jako 

objednatelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je umístění reklamy objednatele 

u příležitosti konání Rudoltické 

pouti 2013 za úplatu ve výši 3 000 Kč 

bez DPH, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 

jako zhotovitelem a Jiřím Štelčíkem 

se sídlem Lhotka 174, Česká Třebová, 

jako objednatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je provedení reklamy 

objednatele u příležitosti konání 

Rudoltické pouti 2013 za úplatu 

ve výši 2 000 Kč bez DPH, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a  Miroslavem 

Šilarem se sídlem Rudoltice 268, 

jako dárcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2013 ve výši 2 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o reklamě mezi 

obcí jako zhotovitelem a Žáčkovi 

s.r.o. se sídlem v Rudolticích, jako 

objednatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je provedení reklamy 

objednatele u příležitosti konání 

Rudoltické pouti 2013 za úplatu 

ve výši 1 000 Kč včetně DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o obstarání věci 

mezi objednatelem KONZUM obchodní 

družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 

1191 a obstaravatelem obcí Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

zajištění reklamy pro objednatele 

na Rudoltické pouti 2013 za úplatu 

ve výši 2 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a společností 

ZÁMECKÝ VRCH, ZEMĚDĚLSKÁ 

SPOLEČNOST S.R.O. se sídlem Rudoltice 

16, jako dárcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je finanční dar na 

zajištění Rudoltické pouti 2013 

ve výši 8 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a  Radoslavem 

Vaňousem se sídlem Semanín 138, 

Česká Třebová, jako dárcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční 

dar na zajištění Rudoltické pouti 

2013 ve výši 4 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí jako 

obdarovaným a Pavlem Málkem se 

sídlem Rudoltice 84, jako dárcem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční dar na 

zajištění Rudoltické pouti 2013 

ve výši 1 000 Kč včetně DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí jako 

obdarovaným a  ELEKTRO KSK, spol. 

s r.o. se sídlem Lidická 375, Lanškroun, 

jako dárcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2013 ve výši 2 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a Pavlem Elnerem 

se sídlem Mistrovice 201, 

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 
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Jablonné nad Orlicí, jako dárcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2013 ve výši 2 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 

jako zhotovitelem a Bromach spol. 

s r.o. se sídlem Praha 3, Vinohradská 

2029/124, jako objednatelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je provedení 

reklamy objednatele u příležitosti 

konání Rudoltické pouti 2013 za úplatu 

ve výši 2 000 Kč bez DPH, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí jako 

obdarovaným a  společností STAEL 

s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, 

Puškinova 444, jako dárcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční dar 

na zajištění Rudoltické pouti 2013 ve 

výši 3 000 Kč, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

jako obdarovaným a  Petrem 

Nádvorníkem se sídlem Česká Třebová, 

Husova 105, jako dárcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční dar na 

zajištění Rudoltické pouti 2013 

ve výši 2 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 

jako zhotovitelem a FOREZ s.r.o. se 

sídlem Ostrov 2, jako objednatelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

provedení reklamy objednatele 

u příležitosti konání Rudoltické pouti 

2013 za úplatu ve výši 20 000 Kč 

bez DPH, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu výše 

uvedených smluv.

Lenka Bártlová, v. r., starostka obce

Erika Kohoutová, v. r., místostarostka obce

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/09/05/13

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava 

Suchého a paní Eriku Kohoutovou 

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)  Prezentace MěÚ Lanškroun 

– eGON, základní registry

e)  Závěrečný účet a účetní závěrka 

obce Rudoltice za rok 2012

f )  Rozpočtové opatření obce 

Rudoltice č. 3/2013

g)  Rozhodnutí ÚOHS, 

č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-3979/2013

/523/MSc, ze dne 4. 3. 2013 

+ Rozklad obce ze dne 19. 3. 2013

h)  Návrh rozhodnutí o dalším postupu 

pořizování Územního plánu 

Rudoltice

i)  ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Rekonstrukce zdroje tepla – 

využití OZE, realizace úspor 

energie v areálu budov MŠ 

Rudoltice

j)  Nakládání s nemovitostmi 

ve vlastnictví obce

 •  Prodej p.p.č. 4245/24 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Nabídka zpětného odkupu 

p.p.č. 4245/10 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Prodej p.č. 815/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Žádost o prodej části 

lesního pozemku p.č. 4225/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Inženýrsko-geologický průzkum 

p.p.č. 4293/10-12 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (2G geolog s.r.o.)

k)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

 •  Směna části p.p.č. 4288/4 

za část p.p.č. 4288/6, vše 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí investičního 

příspěvku

 •  Kolaudační souhlas s užíváním 

stavby

 •  Stabilitní posouzení v místě 

sesuvu (GEOSTAR spol. s r.o.)

l)  Bytový fond

 •  Realizace oprav podkrovních 

bytů, výměny bytů, slevy z nájmů

 •  Neobyvatelné byty

 •  Oprava kanalizace v lokalitě 

Zámeček

 •  Výměny plynových kotlů v BD 

261-265 a problematika komínů

 •  Platební morálka nájemníků 

v roce 2013

m)  Různé

n)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace Městského 

úřadu Lanškroun o elektronizaci 

veřejné správy.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje roční účetní závěrku 

obce Rudoltice za rok 2012. 

Výsledek hospodaření po zdanění 

je zisk 7 108 043,62 Kč, z toho 

z hlavní činnosti zisk 90 109,08 

Kč a z hospodářské činnosti zisk 

7 017 934,54 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo dle § 17 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění,  závěrečný účet 

obce Rudoltice za rok 2012. Současně 

byla projednána „Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2012“  podle zákona 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí 

ze dne 22. 2. 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

celoroční hospodaření obce Rudoltice 

a závěrečný účet obce za rok 2012 

včetně zprávy nezávislého auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2012,  a to bez výhrad.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje rozpočtové opatření obce 

Rudoltice č. 3/2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je dotace na 

rekonstrukci MŠ.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Rozhodnutí 

ÚOHS, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ 

3979/2013/523/MSc, ze dne 4. 3. 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Rozklad proti výše 

uvedenému rozhodnutí ÚOHS ze 

dne 19. 3. 2013, zpracovaný právní 

zástupkyní obce.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí časový sled událostí 

uvedených ve výše uvedeném 

rozhodnutí ÚOHS a dále bere na 

vědomí informace starostky obce 

o postupu, důvodech a povědomí 

tehdejšího zastupitelstva o situaci 

obce v souvislosti se zajištěním 

právních služeb pro obec.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

souhlasí s předloženým návrhem 

rozhodnutí o dalším postupu 

pořizování Územního plánu Rudoltice.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí průběh a výsledky 

výběrového řízení na zhotovitele 

veřejné zakázky „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, realizace 

úspor energie v areálu budov MŠ 

Rudoltice.“

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí harmonogram 

stavebních prací na rekonstrukci 

budov MŠ a ŠJ a termíny kontrolních 

dnů na stavbě.

9. 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 T. V., trvale 

bytem Třebovice XXX, a G. V., trvale 

bytem Česká Třebová 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. 4245/24 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 

vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 241 210 Kč, a rozhodlo její 

uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce k podpisu 

této smlouvy.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo nabídku zpětného 

odkupu p.p.č. 4245/10 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, podanou vlastníky 

p. O. a J. N. dne 22. 4. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

v souladu s Kupní smlouvou 

a smlouvou o věcném předkupním 

právu ze dne 29. 10. 2008, a rozhodlo 

předkupního práva nevyužít.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zveřejnění záměru 

prodeje p.p.č. 815/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna na fyzické i elektronické 

úřední desce Obecního úřadu 

Rudoltice ve dnech 18. 2. – 6. 3. 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí znalecký posudek 

č. 4187-030/13, zpracovaný 

Ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 

z oboru ceny a odhady nemovitostí 

se sídlem Moravská 2103, Česká 

Třebová, kterým je stanovena cena 

obvyklá p.p.č. 815/2 v obci Rudoltice, 

k.ú. Rudoltice u Lanškrouna částkou 

105 600 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

konstatuje, že v současné době 

není známa žádná poptávka po 

koupi p.p.č. 815/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost Ing. J. V., bytem 

Lanškroun XXX, o koupi části 

lesní p.p.č. 4225/1 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 části 

p.p.č. 4225/1 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 

části p.p.č. 4225/1 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, a to v rozsahu, který je 

graficky znázorněn v žádosti ze dne 

23. 4. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Termín realizace: 31. 5. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zprávu o inženýrsko-

geologickém průzkumu provedeném 

na p.p.č. 4293/10-12 společností 

2G geolog s.r.o. se sídlem 

Ústí nad Orlicí, zpracovanou 

v únoru 2013.

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí záměr směny části 

p.p.č. 4288/4 (budoucí p.p.č. 4288/8) 

za část p.p.č. 4288/6 (budoucí 

p.p.č. 4288/9), obě v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, který byl zveřejněn 

na fyzické i elektronické úřední 

desce Obecního úřadu Rudoltice 

ve dnech 4. 4. 2013 – 20. 4. 2013 

na základě rozhodnutí Rady obce 

Rudoltice ze dne 27. 3. 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh prosté směny 

(bez doplatku) části p.p.č. 4288/4 

(budoucí p.p.č. 4288/8) o výměře 

81 m2 ve vlastnictví obce, zapsané 

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

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za část 

p.p.č. 4288/6 (budoucí p.p.č. 4288/9) 

o výměře 81 m2 ve vlastnictví 

p. L. D., bytem Dlouhá Třebová XXX, 

a p. D. S., bytem Česká Třebová XXX, 

zapsané na LV č. 1019, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a to v rozsahu 

grafického znázornění, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodlo o jejím schválení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

ukládá starostce obce zpracovat ve 

spolupráci s právní zástupkyní obce 

směnnou smlouvu v souladu s výše 

uvedeným usnesením a pověřuje 

ji k jejímu podpisu.

Termín realizace: 31. 5. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

investičního příspěvku na realizaci 

projektu Cyklostezka Lanškroun-Česká 

Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice,

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Tisk: DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná

Náklad 800 ks. Neprodejné. 

Distribuce zdarma.

Registrováno u Ministerstva kultury ČR 

pod evidenčním číslem:  MK ČR E 18073

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem 

je změna článku III. předmětné 

smlouvy.

16. Zastupitelstvo obce 

Rudoltice bere na vědomí 

Kolaudační souhlas s užíváním 

stavby ze dne 3. 4. 2013, vydaný 

Městským úřadem Lanškroun, 

Odborem dopravy a silničního 

hospodářství, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je kolaudační 

souhlas, který je dokladem 

o povoleném účelu užívání 

stavby Cyklostezka Lanškroun 

– Česká Třebová, I. etapa.

17. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí stabilitní 

posouzení a návrh definitivního 

řešení v místě sesuvu svahu 

na p.p.č. 4293/9 a 4293/8 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

při výstavbě cyklostezky 

Lanškroun – Rudoltice, 

zpracovaný společností 

GEOSTAR spol. s r.o. se sídlem 

v Brně v březnu 2013 pro 

DSO Lanškrounsko.

18. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí realizaci oprav 

podkrovních bytů ve vlastnictví 

obce č. 601/9 a 276/3.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace o dvou 

neobyvatelných bytech z důvodu 

chybějící kvalitní hydroizolace 

v domě čp. 613.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace 

o opravě kanalizace v lokalitě 

Zámeček u domu čp. 601 včetně 

příčin jejího poškození.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace 

o další vlně výměny plynových 

kotlů v BD čp. 261-265 včetně 

problematiky komínů.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace 

o platební morálce nájemníků 

obecních bytů za období 

1-3/2008 a 1-3/2013.

19. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace 

zastupitele Jaroslava Suchého 

ohledně kontroly pěstebních 

činností v obecních lesích, jež 

jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

Zastupitelstvo obce požaduje, 

aby byl na dalším zasedání 

přítomen odborný lesní hospodář 

p. Vratislav Pecháček.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

ukládá komisi životního 

prostředí prověřit informaci 

o založené černé skládce 

v porostu zvaném „U smeťáku“ 

na p.p.č. 4370 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Lenka Bártlová, v. r., starostka obce

Erika Kohoutová, v. r., místostarostka obce


