
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/11/12/12 
 
 

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

o Výpovědi z nájmu bytu 
o 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 

o Mikulášská nadílka 
o Štěpánská zábava 

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o 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, jež 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 finančního 
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 
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 ve vlastnictví 
obce Rudoltice“ a jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče Jiří Štelčík 



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. 

 
 
 
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.  
 


