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USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/11/09/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a) Bytový fond
 •  Dodatky k NS
 •  Výpověď z nájmu bytu
 •  Dodatek ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu (263/9)
 •  Změna výše předplaceného nájmu 

v BJ u BD čp. 261-265
 •  Žádost o bezplatný pronájem bytu 

v budově OÚ čp. 95
b) Smlouva o nájmu hrobového místa
c)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce
 • Rekonstrukce budov MŠ
 o  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1 ze dne 9. 4. 2013
 o  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 

dne 3. 7. 2013
 o  Opravy v areálu budov
 •  Dětské hřiště v lokalitě Zámeček
 •  Vodorovné dopravní značení 

parkoviště u BD 623
 •  Zhotovení asfaltového povrchu 

na p.p.č. 363/3 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna

d) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
 •  Žádost o změnu nájemní smlouvy 

k p.p.č. 18/10 v k.ú. Rudoltic 
u Lanškrouna

 •  Smlouva o zřízení věcného břemene 
(OMEGA tech s.r.o.)

 •  Venkovská usedlost čp. 5 a přilehlé 
pozemky

 o  Údržba zeleně na přilehlých 
pozemcích, vyklizení nemovitosti

 o  Zpracování žádosti o poskytnutí 
dotace na zbudování dětského hřiště 

e) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 k NS 616/8, 616/11, 620/5, 
622/13, 624/3 a 624/4, dodatku č. 2 k NS 
605/2, 613/4, 614/13, 615/6 a 618/8, 
dodatku č. 3 k NS 603/2, 610/11, 612/1, 
612/9, 612/11, 615/12 a 617/6, dodatku č. 4 

k NS 608/3 a 608/7, dodatku č. 5 k NS 608/1 
a dodatku č. 13 k NS 614/11 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD čp. 263, 
doručenou dne 29. 8. 2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, 
bytu či nebytových prostor, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je rozšíření seznamu 
nemovitostí o byt č. 9 v budově čp. 263, 
a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice schvaluje nové 
stanovení výše předplaceného nájmu 
u bytových jednotek v BD čp. 261-265 tak, 
že u bytu o velikosti 2+1 bude při uzavření 
nájemní smlouvy požadován předplacený 
nájem ve výši 100 000 Kč a u bytu 
o velikosti 1+1 ve výši 70 000 Kč.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 
občanského sdružení Rudoltický 
Budulínek ze dne 30. 8. 2013 o bezplatný 
pronájem bytu v budově čp. 95, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a schvaluje uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 7. 2012, 
jejímž předmětem je prodloužení doby 
výpůjčky do 31. 3. 2014.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k sepsání a podpisu výše uvedeného 
dodatku.

3. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy č. 7000070148 o nájmu 
hrobového místa mezi obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a Z. F., bytem Rudoltice 
XXX jako nájemcem, jejímž předmětem je 
zřízení nájmu k hrobovému místu č. 148 
na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 
na období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023, 
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu těchto smluv.

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 
4. 2013 na „Rekonstrukci zdroje tepla – 
využití OZE, realizace úspor energie v areálu 
budov MŠ Rudoltice“ mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a BROMACH spol. s r.o. 
se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha 3, 
jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je 
změna v rozsahu prováděných prací o další 
práce a dodávky nad rámec uzavřené 
smlouvy o dílo na žádost objednatele – dle 
přiloženého změnového listu, a rozhodla 
její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
3. 7. 2013 na „Rekonstrukci hygienického 
zařízení mateřské školy Rudoltice“ 
mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 
a BROMACH spol. s r.o. se sídlem Praha 3, 
Vinohradská 2029/124, jako zhotovitelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je změna v rozsahu 
prováděných prací dle přiloženého 
změnového listu, a rozhodla jeho uzavření 
schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
přehled změnových listů MŠ Rudoltice, 
týkající se oprav v areálu budov MŠ 
Rudoltice a doporučuje ZŠ a MŠ Rudoltice 
náklady spojené s těmito opravami 
uhradit z rezervního fondu školy.

Rada obce Rudoltice schvaluje odstranění 
sestavy houpaček z dětského hřiště 
v lokalitě Zámeček z důvodu neplnění své 
funkce po poškození vandaly.

Rada obce ukládá společnosti VISION 
Rudoltice sestavu houpaček z dětského 
hřiště odstranit.

PŘÍLOHA

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ



2 3ČÍSLO 4/2013, PROSINEC ČÍSLO 4/2013, PROSINEC

USNESENÍ RADY OBCE 

Termín realizace: 31. 10. 2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, 
jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 
BD čp. 623 o zhotovení vodorovného 
dopravního značení parkoviště 
na parkovišti u tohoto domu a rozhodla 
žádosti nevyhovět.

Rada oce Rudoltice projednala nabídku 
fi nančního příspěvku ve výši 10 000 Kč 
od společnosti KTV s.r.o. na zhotovení 
asfaltového povrchu na p.p.č. 363/3 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a rozhodla 
o opravě předmětného pozemku 
asfaltovým povrchem v roce 2014.

5. Rada obce Rudoltice projednala 
žádost p. L. Š., bytem Lanškroun XXX, 
o změnu nájemní smlouvy k p.p.č. 18/10 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, uzavřenou 
mezi obcí Rudoltice a L. Š., 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 změnit výše uvedenou nájemní 
smlouvu tak, že se uzavírá na dobu 
neurčitou.

Rada 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 změnit nájemní smlouvu ze dne 
22.12.2011 na pronájem p.p.č. 18/10 (části 
p.p.č. 18/9) 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. 
Změnou nájemní smlouvy by mělo 
dojít ke změně doby pronájmu na dobu 
neurčitou, když  původní doba pronájmu 
byla stanovena na dobu 2 let s účinností 
od 1. 1. 2012.

Termín realizace: 20. 9. 2013
Zodpovídá: Lenka Bártlová, 
starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Rudoltice jako povinnou z věcného 
břemene a společností OMEGA tech 
s.r.o., se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, 
jako oprávněnou z věcného břemene, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene k p.p.č. 520, 4098/1, 4098/2, 
4214, 4216/12, 4245/52, 4245/63, 4288/4, 
4288/9, 4290, 4291/1, 4294/2 a 4296/3 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, spočívající 
v právu zřídit a provozovat veřejnou 
komunikační síť včetně jeho příslušenství 
a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky 

v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním podzemního 
vedení, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
zahájené řízení u KÚ PK, KP ÚO o převod 
venkovské usedlosti čp. 5 včetně 
přilehlých pozemků v obci na obec 
Rudoltice.

Rada obce Rudoltice schvaluje zahájení 
údržby zeleně na p.p.č. 423/1 a st.p.č. 132 
u venkovské usedlosti čp. 5 a zahájení 
vyklizení této nemovitosti.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 
VISION Rudoltice provést údržbu zeleně 
na výše uvedených pozemcích a zajistit 
vyklizení nemovitosti čp. 5.

Termín realizace: 31.10.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 
společnosti VISION Rudoltice

Rada obce Rudoltice schvaluje zpracování 
žádosti o poskytnutí dotace na zbudování 
dětského hřiště na p.p.č. 423/1 a na části 
p.p.č. 4245/1 (lokalita Zámeček), vše 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce zajištěním 3 nabídek 
(návrhů) na zbudování dětského hřiště 
v předmětných lokalitách.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/26/09/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a) Bytový fond
 •  Dodatky k NS – výměna kotle 

zn. MORA
 •  Přehled předpisů a plateb nájmu 

a služeb za období 8/2013
b)  Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

za období od 1. 1. do 19. 9. 2013
c)  Výsledek hospodaření VISION Rudoltice 

s.r.o. za rok 2012
d)  Usnesení PČR OO Lanškroun – 

poškození lamp VO na cyklostezce
e)  Výstavba chodníku v obci – jednání 

s DI PČR ÚO a SÚS ÚO
f)  Žádost o poskytnutí fi nančního 

příspěvku na pronájem sálu 
(RC Rudoltický Budulínek)

g)  Žádost o nákup výstroje a výzbroje pro 
JSDH Rudoltice

h)   Žádost o slevu z kupní ceny 
p.p.č. 4293/22 – zpráva z jednání 
s vlastníky

i)  Žádost o výplatu zaměstnaneckého 
spoření (RNDr. O. K.)

j)  ZŠ a MŠ Rudoltice
 •  Žádost o poskytnutí příspěvku 

na Drakiádu
 •  Změna zápisu v rejstříku škol 

a školských zařízení u ZŠ a MŠ 
Rudoltice

k)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 
obce

 •  Veřejná zakázka „Dobudování 
a rekonstrukce místních komunikací 
v obci Rudoltice“ + smlouva o dílo 
s vítězem VŘ

l)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
 • Dětská hřiště
 •  Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Sdělení manželů Č. k výzvě obce 

ohledně užívání p.p.č. 755 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna

 •  Řešení sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 
– jednání s vlastníkem

m) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 k NS č. 265/3, 264/5 a 263/4 
a pověřuje starostku obce k jejich 
podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
přehled předpisů a úhrad nájemného 
a služeb spojených s užíváním nájemních 
bytů ve vlastnictví obce za období 8/2013, 
zpracované správcem bytového fondu RK 
Mouřenín ke dni 16. 9. 2013.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice za rok 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je přezkoumání hospodaření 
obce za období od 1. 1. do 19. 9. 2013 
Krajským úřadem Pardubického kraje se 
závěrem, že při přezkoumání hospodaření 
obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

4. Rada obce Rudoltice schvaluje výsledek 
hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. za rok 
2012 – zisk ve výši 85 593 Kč.

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
usnesení Policie ČR, OO, Lanškroun ze dne 
19.9.2013, č.j. KRPE-69645-12/TČ-2013-
171114, týkající se poškození 11 ks lamp 
VO na cyklostezce Lanškroun – Rudoltice 
v části ležící na katastru obce Rudoltice, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

6. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výsledek jednání obce s PČR, DI ÚO a SÚS 
ÚO ohledně výstavby I. etapy chodníku 
na silničním příkopu podél silnice III/31513 

USNESENÍ RADY OBCE 

u Lanškrouna a pověřuje starostku 
obce jednáním se žadatelem ohledně 
dispozice požadované části 
pozemku.

Rada obce Rudoltice se seznámila se 
sdělením manželů Č., bytem Rudoltice 
XXX, ze dne 17. 9. 2013 ohledně užívání 
p.p.č. 755 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
a doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
zveřejnění záměru prodeje předmětné 
nemovitosti.

Rada obce Rudoltice se seznámila 
s výsledkem jednání DSO Lanškrounsko 
s vlastníkem p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, vzala na vědomí sdělení 
právního zástupce DSO Lanškrounsko ze 
dne 16. 9. 2013 a pověřuje starostku obce 
k dalšímu jednání.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/10/10/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a)  Bytový fond
 •  Nové NS, dodatky k NS
 •  Výpovědi z nájmu bytu
 •  Dodatek ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu bytu 
(RK Mozaika)

 •  Zasedání OVBZ dne 30. 9. 2013
 •  Schůzka zástupců obce s domovními 

důvěrníky dne 7. 10. 2013
 •  Přehled předpisů a plateb nájmu 

a služeb za období 9/2013
 •  Přehled vyúčtování nájmu a služeb 

za období 5/2012-4/2013
b)  Smlouva č. 11103233 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR v rámci OP ŽP
c)  Žádost o výplatu zaměstnaneckého 

spoření (RNDr. O. K.)
d)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce
 •  Smlouva o dílo na dodávku stavby 

„Rudoltice, místní komunikace 
u cyklostezky“ (STRABAG a.s.)

 •  Vany v BD čp. 261-265
e)   Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
 •  Smlouva o zřízení věcného břemene 

(cyklostezka La-Rudoltice)
 •  Změna NS k p.p.č. 18/10 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna
 •  Řešení sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 

– informace o průběhu jednání
f )  Kultura
 •  Mikulášská nadílka 8. 12. 2013
 •  Adventní koncert 1. 12. 2013
 •  Koncert na Rudoltické pouti 2014
g)  Různé

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 
uvedený příspěvek vyplatit ředitelce ZŠ 
a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 27. 9. 2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 
účetní obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpis správního řízení ze dne 23. 9. 2013, 
č.j. MSMT-38384/2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je změna zápisu na postu 
ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice v rejstříku 
škol a školských zařízení s platností 
od 23. 9. 2013.

12. Rada obce Rudoltice projednala 
výsledky výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Dobudování 
a rekonstrukci místních komunikací 
v obci Rudoltice“, vzala na vědomí 
Protokol o otevírání obálek ze dne 
19. 9. 2013, Hodnocení dílčích kritérií 
nabídek a celkové vyhodnocení z téhož 
data, a na základě doporučení hodnotící 
komise jako nejvhodnější nabídku 
schvaluje nabídku uchazeče STRABAG 
a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, 
IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou 
ve výši 1 533 731 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
smlouvy o dílo mezi obcí a STRABAG 
a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 
5, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je 
dobudování a rekonstrukce místních 
komunikací v obci Rudoltice za vzájemně 
ujednanou cenu za provedení díla ve výši 
1 533 731 Kč bez DPH, a rozhodla její 
uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

13. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
jednání obce se třemi dodavateli 
dětských hřišť, seznámila se s nabídkou 
TR Antoš s.r.o, Turnov, týkající se 
návštěvy parku Mirakulum a souhlasí 
s organizací zájezdu do parku Mirakulum 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rudoltice. 

Rada obce Rudoltice schvaluje úhradu 
autobusové dopravy a vstupného pro děti 
předškolního a školního věku s trvalým 
bydlištěm v obci.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce organizací zájezdu ve spolupráci se 
ZŠ a MŠ Rudoltice.

Rada obce Rudoltice se seznámila se 
žádostí p. J. V. ze dne 24. 9. 2013 o koupi 
části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice 

a přechodů pro chodce na silnici I/43 
a III/31513, procházejících obcí.

Rada obce Rudoltice schvaluje zahájení 
prací na studii proveditelnosti ohledně 
zbudování I. etapy chodníku v obci, 
přechodů pro chodce na silnici I/43 
a III/31513 a s tím spojené rekonstrukce 
dotčených křižovatek.

7. Rada obce Rudoltice projednala žádost 
RC Rudoltický Budulínek o poskytnutí 
fi nančního příspěvku na pronájem sálu 
v KD Rudoltice za účelem organizace 
burzy dětského oblečení a sportovních 
potřeb, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 
a poskytnout fi nanční příspěvek ve výši 
4x700 Kč, tj. 2 800 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 
uvedenou částku vyplatit předsedkyni RC 
Rudoltický Budulínek.

Termín realizace: 17. 10. 2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 
účetní obce

8. Rada obce Rudoltice projednala žádost 
JSDH Rudoltice o schválení nákupu 
výstroje a výzbroje pro JSDH z rozpočtu 
obce, jež je nedílnou součástí žádosti, 
a rozhodla žádosti vyhovět a nákup 
výstroje a výzbroje z rozpočtu obce 
v plném rozsahu schválit.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila 
se sdělením AK Mgr. Jany Zwyrtek 
Hamplové ze dne 13. 9. 2013 o proběhlém 
jednání ve věci uplatněného nároku 
na slevu z kupní ceny ze strany 
majitelů p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a navrhuje vypořádání 
– slevu ve výši 30 % z pořizovací ceny 
zasaženého území, jako je tomu 
v obdobných případech.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce jednáním v této věci ve spolupráci 
s práv. zást. obce.
 
10. Rada obce Rudoltice se seznámila 
se žádostí RNDr. O. K. o výplatu 
zaměstnaneckého spoření, bere 
na vědomí oznámení obce notářské 
kanceláři Mgr. Jany Filipové se sídlem 
v ÚO ohledně  části uplatněného nároku 
a předložení žádosti právní zástupkyni 
obce k vyjádření.

11. Rada obce Rudoltice projednala žádost 
ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 24. 9. 2013 
o poskytnutí příspěvku na akci s názvem 
„Drakiáda“, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 
a poskytnout příspěvek ve výši 1.000 Kč.
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Rada obce Rudoltice bere na vědomí, 
že záměr změny nájemní smlouvy ze 
dne 22.12.2011 na pronájem p.p.č. 18/10 
(části p.p.č. 18/9) v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, byl zveřejněn na ÚD 
Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 
17. 9. – 3. 10. 2013.

Rada obce Rudoltice schvaluje změnu 
Smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 18/10 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, uzavřené 
dne 22. 12. 2011 mezi obcí a p. L. Š., 
bytem Lanškroun XXX, tak, že nájem se 
sjednává na dobu neurčitou. Všechna 
ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají 
v platnosti.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k vyhotovení a podpisu dodatku 
v tomto smyslu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace o průběhu dalšího jednání 
DSO Lanškrounsko s vlastníkem 
p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna ve věci dořešení sanace 
svahu postiženého sesuvem půdy. 

6. Rada obce Rudoltice schvaluje 
zajištění interaktivní zábavné 
akce s názvem „Čertoviny Čertice 
Berty Puberty a Čertovy babičky“ 
na Mikulášskou nadílku, která se 
bude konat dne 8. 12. 2013 na sále 
místního KD.

Rada obce Rudoltice projednala 
žádost Kulturní komise obce Rudoltice 
o příspěvek na pořádání adventního 
koncertu s Lanškrounským ženským 
pěveckým sborem dne 1. 12. 2013, 
jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 
a poskytnout příspěvek na občerstvení 
pro účinkující a diváky ve výši 
4.000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 
uvedený příspěvek vyplatit předsedkyni 
kulturní komise.

Termín realizace: 29. 11. 2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 
účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala návrhy 
hudebních interpretů na organizaci 
koncertu dne 13. 6. 2014 u příležitosti 
konání Rudoltické pouti 2014 
a schvaluje zajištění interpreta Davida 
Deyla s kapelou.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce zajištěním návrhu smlouvy.

dotace od Ministerstva životního 
prostředí, identifikační číslo EDS: 
115D222001876, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, na projekt s názvem 
„CZ.1.02/3.1.00/11.12557 Rekonstrukce 
zdroje tepla – využití OZE, realizace 
úspor energie v areálu budov MŠ 
Rudoltice“.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
Smlouvy č. 11103233 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí mezi 
Státním fondem životního prostředí 
České republiky se sídlem Kaplanova 
1391/1, Praha 11 a obcí Rudoltice, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je poskytnutí 
podpory na akci „Rekonstrukce 
zdroje tepla – využití OZE, realizace 
úspor energie v areálu budov MŠ 
Rudoltice“, a to dotace od SFŽP 
ve výši 131 715,35 Kč a dále dotace ze 
státního rozpočtu na předfinancování 
výdajů, které mají být kryty prostředky 
z rozpočtu EU, a to prostředky Fondu 
soudržnosti  v max. výši 2 239 160,95 Kč, 
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 
smlouvy o dílo mezi obcí a STRABAG a.s. 
se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je kompletní 
dodávka stavby „Rudoltice, místní 
komunikace u cyklostezky“ za vzájemně 
ujednanou cenu za provedení díla ve výši 
214 024,44 Kč bez DPH, a rozhodla její 
uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

5. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi obcí jako povinným 
z věcného břemene a LANŠKROUNSKO, 
svazek obcí se sídlem Lanškroun, 
Nám. J. M. Marků 12, jako oprávněným 
z věcného břemene, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zřízení bezplatného 
věcného břemene spočívajícího 
v právu stavby „Cyklostezka Lanškroun 
- Česká Třebová, I. etapa“ a v právu 
provádění oprav a údržby této stavby 
na pozemcích uvedených v čl. II. této 
smlouvy, a rozhodla její uzavření 
schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

2. Rada obce Rudoltice projednala 
doporučení Osadního výboru pro bytové 
záležitosti ze dne 30. 9. 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 č. 262/13, 265/6, 609/9, 611/11, 
611/13, 615/2, 622/1 a 622/2, dodatku 
č. 1 k NS č. 265/3, 264/5 a 263/4 
a pověřuje starostku obce k jejich 
podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 261 
doručenou dne 30. 9. 2013 a dále 
výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě 
čp. 615 doručenou dne 16. 9. 2013, jež 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, 
bytu či nebytových prostor, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je rozšíření 
seznamu nemovitostí o byt č. 8 
v budově čp. 261, a rozhodla jeho 
uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace o schůzce zástupců obce 
s domovními důvěrníky konané dne 
7. 10. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
přehled předpisů a úhrad nájemného 
a služeb spojených s užíváním 
nájemních bytů ve vlastnictví obce 
za období 9/2013, zpracované správcem 
bytového fondu RK Mouřenín ke dni 
9. 10. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
přehled vyúčtování nájmu a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů 
ve vlastnictví obce za období 5/2012-
4/2013, zpracované správcem bytového 
fondu RK Mouřenín k 30. 9. 2013.

3. Rada obce Rudoltice bere 
na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí 
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složitelem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je závazek 
schovatele přebrat na základě jednotlivých 
objednávek od složitele opuštěná zvířata 
do úschovy až do výše svých kapacitních 
možností a o převzatá opuštěná zvířata 
řádně pečovat, to vše za měsíční poplatek 
150 Kč/uschované zvíře/den včetně DPH, 
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 
se žádostí TJ Sokol Rudoltice ze dne 
11. 10. 2013, jejímž předmětem je 
přidělení dotace na rok 2014, a rozhodla 
žádost předložit zastupitelstvu obce 
k projednání.

7. Rada obce Rudoltice se seznámila 
s návrhem TJ Sokol Rudoltice 
na vybudování víceúčelového hřiště 
v areálu TJ Sokol Rudoltice, a pověřuje 
starostku obce zajištěním osobní účasti 
předsedy TJ Sokol Rudoltice na příštím 
zasedání rady.

8. Rada obce Rudoltice se seznámila 
s projektovou dokumentací na stavbu 
„Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ 
Rudoltice čp. 95“

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
Rozhodnutí Městského úřadu 
v Lanškrouně, odbor stavební úřad, ze 
dne 22. 10. 2013 o vydání stavebního 
povolení na výše uvedenou stavbu.

Rada obce Rudoltice projednala 
nabídku na provádění technického 
a autorského dozoru na akci „Stavební 
úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice 
čp. 95“, vyslovila s ní souhlas a pověřuje 
starostku obce zajištěním návrhu 
smlouvy o dílo.

Rada obce Rudoltice vyhlašuje výběrové 
řízení na VZ malého rozsahu s názvem 
„Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ 
Rudoltice čp. 95“.

Rada obce Rudoltice schvaluje komisi 
pro hodnocení nabídek ve VŘ na VZ 
malého rozsahu s názvem „Stavební 
úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice 
čp. 95“ v následujícím složení:

 o Předseda: Ing. Jan Tejkl
 o  Členové: Daniel Žáček, Mgr. Renata 

Pávková, Miloslav Šrámek, Jaroslav 
Suchý

 o  Náhradníci: Mgr. Richard Bednář, 
Lenka Bártlová, Roman Beneš, 
Mgr. Lenka Havlenová, Michal 
Petráň

je obec Rudoltice, vzala na vědomí 
zajištění plateb nájmu a služeb 
spojených s užíváním bytu z důchodu 
opatrovaného a dále dohlížení na chod 
domácnosti opatrovaného ze strany 
jeho matky, a rozhodla o přidělení bytu 
č. 610/5 o velikosti 1+1.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
dodatku k NS č. 610/5 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 
p. L. D. ze dne 15. 10. 2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je povolení stavebních 
úprav v bytě 264/3 – vybourání stávající 
vany a instalaci sprchového koutu, 
a rozhodla žádosti vyhovět za podmínek, 
že žadatelka předloží realizační projekt 
k odsouhlasení, rekonstrukci provede 
odborná fi rma a v případě odstěhování 
bude koupelna uvedena do původního 
stavu.

Rada obce Rudoltice projednala 
žádost p. R. K. a V. S., bytem Rudoltice 
XXX, ze dne 21. 10. 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je náhrada škody 
na nábytku znehodnoceném plísní 
a žádost o řešení problému s plísněmi, 
a schválila nabídku výměny bytu 
za zrekonstruovaný byt č. 615/11 
v lokalitě Zámeček. 

Rada obce Rudoltice dále rozhodla 
o předložení této žádosti zastupitelstvu 
obce k projednání.

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 volbami 
do PS PČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013, 
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dohody o provedení práce mezi obcí 
Rudoltice a N. B., bytem Rudoltice XXX, 
jejímž předmětem je rovnání hlasovacích 
lístků do obálek v souvislosti s volbami 
do PS PČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013, 
a rozhodla její uzavření schválit.

4. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
žádost obce o prodloužení stávajících 
dohod o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 
smlouvy o úschově mezi CANIS CENTRUM, 
s.r.o. se sídlem Lanškroun, Dvorská 168, 
jako schovatelem, a obcí Rudoltice, jako 
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1.   Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a)  Bytový fond
 •  Nové NS
 •  Návrh na přidělení bytu 

opatrovanému L. M.
 •  Žádost o povolení stavebních úprav 

v bytě 264/3
 •  Žádost o náhradu škody na nábytku 

a řešení problému s plísní v bytě 
276/2

b)  Volby do PS PČR
 •  Dohody o provedení práce
c)  Dohody VPP
d)  Smlouva o úschově (CANIS 

CENTRUM, s.r.o.)
e)  Žádost TJ Sokol Rudoltice o přidělení 

dotace na rok 2014
f )  Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol 

Rudoltice
g)  ZŠ a MŠ Rudoltice
 •  Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95
 •  Čerpání provozního rozpočtu 

k 16. 10. 2013
h)  Dětská hřiště v obci – příprava 

projektů
i)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce
 •  Servisní smlouva – výstražný systém 

v ochraně před povodněmi
j)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
 •  Nabídka dodávky elektřiny pro 

obec a ZŠ a MŠ (ČEZ)
 •  Průkaz energetické náročnosti 

budovy KD Rudoltice + návrh 
energeticky úsporných opatření

 •  Žádost o bezplatný pronájem 
tělocvičny – kroužek stolního tenisu

 •  Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Prodej p.p.č. 4293/14 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna

k)  Investice
l)  Životní prostředí
 •  Inspekční šetření ČIŽP- úmyslné 

poškození dřevin v obci
m) Různé
 •  Koupě části p.p.č. 213/1 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna
 •  Vypořádání uplatněného nároku 

na slevu z kupní ceny p.p.č. 4293/22 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření NS č. 264/2, 262/8 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 
návrh na mimořádné přidělení bytu 
p. L. M., nar. XXX, jehož opatrovníkem 

USNESENÍ RADY OBCE 
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1.   Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a)  Bytový fond
 •  Výpovědi z nájmu bytu (6102/9, 

261/15)
 •  Dodatek ke smlouvě 

o zprostředkování pronájmu bytu 
261/15

 •  Žádost o prověření technického 
stavu bytu 263/7

 •  Technický stav bytu 614/8 + žádost 
o slevu z nájmu bytu

 •  Žádost o snížení nájmu bytu 612/1
b)  Dohody VPP
c)  Povodňová komise obce Rudoltice
d)  Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol 

Rudoltice
e)  Dětské hřiště u čp. 5
f )  ZŠ a MŠ Rudoltice
 •  Dohoda č. 1 o úpravě soupisu 

dokladů a účtů u akce OPŽP 
č. 11103233

 •  Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95
o  Návrh mandátní smlouvy 

na technický a autorský dozor 
stavby

 •  Návrh rozpočtu na rok 2014
 •  Studie zahradních úprav u budovy 

MŠ Rudoltice
g)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
h)  Návrh rozpočtu obce na rok 2014
 •  Žádost o dotaci na rok 2014 (PS 

Vodní sporty Pionýr ÚO)
i)   Záměr prodeje pozemkových parcel 

v lokalitě Zámeček
j)  Strategický rozvojový plán obce
k)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce
 •  Výsledek poptávkového řízení 

na zbudování komunikace 
na p.p.č. 82/27 a 82/24 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna

l)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
 •  Žádost o umístění dopravního 

značení RESERVÉ u domu čp. 609
m) Odpadové hospodářství obce 
 •  Kontejnery na komunální odpad 

u BD v obci
 •  EKO-KOM
 •  Bedny na posypový materiál 
n)  Kultura
 •  Smlouva o zajištění programu – 

Mikulášská nadílka 8. 12. 2013
 •  Rudoltický masopust 2014
o)  Různé

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD čp. 602 
doručenou dne 30. 10. 2013 a dále 
výpověď z nájmu bytu č. 15 v domě 
čp. 261 doručenou téhož dne, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dodatku ke smlouvě o výhradním 

Rada obce Rudoltice projednala 
žádost D. Ž. o bezplatný pronájem 
tělocvičny v rozsahu 1 hod./týden 
v období 10/2013 - 05/2014 za účelem 
provozu sportovních her pro děti 
(kroužku stolního tenisu), a rozhodla 
žádosti vyhovět a uhradit pronájem 
tělocvičny pro výše uvedené účely 
a ve výše uvedeném rozsahu 
z rozpočtu obce.

Rada obce Rudoltice se opakovaně 
seznámila se žádostí p. J. V., bytem 
Rudoltice čp. XXX, o prodej části 
p.p.č. 4138/2, graficky znázorněné 
v příloze žádosti, a rozhodla o jejím 
předložení zastupitelstvu obce 
k projednání.

Rada obce Rudoltice se seznámila 
s návrhem kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu mezi 
obcí Rudoltice a p. J. J., bytem 
Žichlínek XXX, jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a rozhodla o jejím 
předložení zastupitelstvu obce 
k projednání.

12. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace k investicím v r. 2013.

Rada obce Rudoltice schvaluje 
poptávkové řízení na zhotovení štěrkové 
komunikace na p.p.č. 82/27 a 82/24 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

13. Rada obce Rudoltice bere 
na vědomí zápis z inspekčního šetření 
České inspekce životního prostředí, 
které se uskutečnilo dne 20. 9. 2013 
na základě podnětu obce z důvodu 
podezření na úmyslné poškození 
dřevin rostoucích na p.p.č. 3089/1, 133, 
3446/2, 406/1, 3088/12 a 35/2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna.

14. Rada obce Rudoltice se seznámila 
s ústním návrhem p. H. na koupi 
části p.p.č. 213/1 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna od Státního pozemkového 
úřadu ČR, a pověřuje starostku obce 
prověřením možností koupě.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
sdělení obce ohledně uplatněného 
nároku na slevu z kupní ceny 
p.p.č. 4293/22 v k.ú Rudoltice 
u Lanškrouna.
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Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
čerpání provozního rozpočtu ZŠ a MŠ 
Rudoltice ke dni 16. 10. 2013, sestavený 
externí účetní firmou Služba škole Ústí 
nad Orlicí s.r.o.

9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace o proběhlém autobusovém 
zájezdu do rodinného Parku 
MIRAKULUM ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Rudoltice dne 19. 10. 2013, zahájení 
spolupráce s výrobcem dětských hřišť 
-  TR Antoš s.r.o. ohledně zajištění 
návrhu – vizualizace dětského hřiště 
u čp. 5 v obci a v lokalitě Zámeček 
a zajištění podání žádosti o dotaci 
u MMR pro rok 2014.

10. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o dílo mezi obcí, 
jako objednatelem, a Ing. Tomášem 
Kocmanem se sídlem Brno, Teyschlova 
30, jako zhotovitelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zajištění funkční 
způsobilosti a provozu automatických 
měřících systémů na objektech 
lokálního výstražného systému 
v obci, a rozhodla její uzavření 
schválit.
  
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

11. Rada obce Rudoltice projednala 
nabídku ČEZ Prodej s.r.o. ohledně 
dodávky elektřiny pro obec Rudoltice 
a ZŠ a MŠ Rudoltice na období let 
2014-2015, vzala na vědomí cenu silové 
elektřiny ze stávajících uzavřených 
smluv na dodávku elektřiny, z ceníku 
účinného od 1. 1. 2013,od 1. 1. 2014, 
a rozhodla výše uvedenou nabídku 
přijmout.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k zajištění a podpisu smlouvy 
na dodávku elektřiny dle výše uvedené 
nabídky ČEZ Prodej, s.r.o. na období let 
2014-2015.

Rada obce Rudoltice doporučuje ZŠ 
a MŠ Rudoltice výše uvedenou nabídku 
ČEZ Prodej s.r.o. na dodávku elektřiny 
na období let 2014-2015 přijmout.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
kulturního domu – čp. 95 v obci 
Rudoltice (Energetická náročnost 
budovy = ÚSPORNÁ)

Rada obce Rudoltice vzala na vědomí 
návrh energeticky úsporných opatření, 
jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ RADY OBCE 

Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 
Česká Třebová, jako mandatářem, 
jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je 
zajištění technického dozoru investora 
stavby a autorského dozoru stavby 
„Stavební úpravy pro zřízení třídy 
MŠ Rudoltice v objektu čp. 95“ 
za vzájemně ujednanou cenu za službu 
a dílo ve výši 12 500 Kč za jeden 
kalendářní měsíc, a rozhodla její 
uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
předběžný návrh provozního rozpočtu 
ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
grafickou část studie zahradních úprav 
okolí budovy MŠ Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

8. Rada obce Rudoltice bere 
na vědomí informace ohledně 
vyúčtování ke smlouvám o příspěvcích 
na dofinancování nákladů cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice, zpracovaného 
ke dni 30. 9. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace o vývoji situace ohledně 
sanace svahu na pozemku p.č. 4293/9 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, bere 
na vědomí výsledky inklinometrického 
měření na předmětném pozemku.

9. Rada obce Rudoltice projednala 
výchozí návrh rozpočtu obce na 
rok 2014.

Rada obce Rudoltice se seznámila 
se žádostí PS Vodní sporty Pionýr 
ÚO o poskytnutí dotace na rok 
2014 a rozhodla o jejím předložení 
zastupitelstvu obce k projednání.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 
se seznamem pozemkových parcel 
v lokalitě Zámeček, které dosud nebyly 
prodány, a doporučuje zastupitelstvu 
obce schválit aktualizovaný záměr jejich 
prodeje.

11. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh na zpracování strategického 
rozvojového plánu obce na období let 
2014-2018 za spolupráce občanů obce 
a rozhodla jeho zpracování schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce přípravou podkladů pro jeho 
zpracování.

4. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh na změnu obsazení Povodňové 
komise obce Rudoltice, týkající 
se zástupce TJ Sokol Rudoltice, 
a s účinností od 8. 11. 2013

a) odvolává z Povodňové komise obce 
Rudoltice p. Viléma Jílka, dosavadního 
zástupce TJ Sokol Rudoltice, a

b) volí členem Povodňové komise obce 
Rudoltice p. Serge Faltuse, nového 
zástupce TJ Sokol Rudoltice.

5. Rada obce Rudoltice opakovaně 
projednala návrh TJ Sokol Rudoltice 
na zbudování víceúčelového hřiště 
v areálu TJ Sokol Rudoltice a rozhodla 
o jeho zařazení do Strategického 
rozvojového plánu obce na roky 
2014-2018. Podmínkou realizace je 
získání prostředků z dotací.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce zpracováním návrhu dohody 
mezi obcí a TJ Sokol Rudoltice, jejímž 
předmětem budou práva a povinnosti 
smluvních stran ohledně výše 
uvedeného víceúčelového hřiště, 
tj. jeho umístění, provádění údržby, 
správy, podmínky užívání ZŠ a MŠ 
Rudoltice, širokou veřejností apod.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 
s prvním návrhem dětského hřiště 
u čp. 5, zpracovaným firmou TR ANTOŠ 
s.r.o., Turnov jako podklad pro získání 
dotace od MMR, vzala na vědomí 
podklady, potřebné pro podání žádosti 
o dotaci, a pověřuje starostku obce 
úpravami návrhu dle připomínek.

7. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh Dohody č. 1 o úpravě soupisu 
dokladů a účtů u akce OPŽP 
č. 11103233 mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky 
se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 
11 a obcí Rudoltice, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úprava soupisu dokladů 
a účtů uvedeného v technické 
a finanční příloze k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 
115D222001876 ze dne 30. 9. 2013 
tak, že soupis účtů se doplňuje o účet 
dodavatele Bromach spol. s r.o., vedený 
u ČS, a.s., a rozhodla její uzavření 
schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této dohody.

Rada obce Rudoltice projednala 
návrh mandátní smlouvy mezi obcí 
Rudoltice jako mandantem a Martinem 

zprostředkování pronájmu nemovitosti, 
bytu či nebytových prostor, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je rozšíření seznamu 
nemovitostí o byt č. 15 v budově čp. 261, 
a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 
o prověření stavu bytu č. 7 v BD čp. 263 
ze dne 6. 11. 2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejíž 
předmětem je abnormální pocení 
všech oken a v důsledku toho následná 
tvorba plísně a poddimenzované 
radiátory, a rozhodla žádosti částečně 
vyhovět a zajistit zapojení radiátoru 
dle žádosti.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 
VISION Rudoltice zajistit zapojení 
radiátoru dle žádosti.

Termín realizace: dle dohody 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 
společnosti VISION Rudoltice

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
protokol Městského úřadu Lanškroun, 
Odbor stavební úřad, o kontrolní 
prohlídce bytu 614/8 za účasti KHS Ústí 
nad Orlicí, nájemníků bytu a zástupců 
obce konané dne 5. 9. 2013, právní 
stanovisko Mgr. Jiřího Hrubana, 
advokáta se sídlem v Brně, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a po projednání žádosti o slevu z nájmu 
bytu ze dne 1. 11. 2013 ve výši 10 % 
z důvodu vlhka, mokra a plísně v bytě 
614/8, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, rozhodla žádosti vyhovět 
a poskytnout slevu z nájmu bytu ve výši 
10 % do doby odstranění stavebně-
technické závady.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k sepsání a podpisu dodatku k NS 
č. 614/8, kterým bude sleva z nájmu 
poskytnuta.

Rada obce Rudoltice projednala 
žádost o snížení nájmu bytu č. 612/1 
ze dne 30. 10. 2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
žádosti nevyhovět vzhledem 
k neopodstatněným důvodům 
k poskytnutí slevy z nájmu bytu.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
uzavření dodatků ke stávajícím 
pracovním smlouvám na výkon VPP 
v obci v souladu s ÚP schválenými 
dodatky k dohodám o VPP o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP.

USNESENÍ RADY OBCE 
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12. Rada obce Rudoltice projednala 
žádost p. J. M., bytem Rudoltice XXX, ze 
dne 30. 10. 2013, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
umístění dopravního značení „RESERVÉ“ 
pro parkování osobního automobilu 
před BD čp. 609 z důvodu invalidity 
manželky, o kterou trvale pečuje, 
a rozhodla žádosti vyhovět a dopravní 
značení dle žádosti nainstalovat.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 
VISION Rudoltice nainstalovat dopravní  
značení dle výše uvedené žádosti před 
BD čp. 609.

Termín realizace: 30. 11. 2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 
společnosti VISION Rudoltice

13. Rada obce Rudoltice projednala 
žádost BD čp. 261 ze dne 28. 10. 2013 
na zajištění kontejneru na komunální 
odpad namísto popelnic k BD čp. 261, 
jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 
s účinností od 1. 1. 2014 za stejných 
podmínek, které jsou uplatňovány 
v lokalitě Zámeček, tj. za podmínky 
platby poplatku za pronájem kontejneru 
ve výši 8 Kč/osoba/měsíc. S uvedeným 
řešením současně musí souhlasit všichni 
nájemníci domu, se kterými bude 
v tomto duchu uzavřen dodatek k NS.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace o motivačním programu 
společnosti ELEKTROWIN. 

Rada obce Rudoltice rozhodla tak, že 
posyp chodníků před BD bude řešen 
tak, že v chodbě každého domu, který 
bude mít zájem, bude v měsíci prosinec 
umístěna nádoba na posypový materiál 
(písek), za kterou ponese zodpovědnost 
domovní důvěrník.

14. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o zajištění programu 
mezi obcí Rudoltice jako pořadatelem 
a Janou Matějkovou, agenturou MaJa 
se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Výsledku 
II, č. 1022/2, jako dodavatelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je 
zajištění zábavného pořadu Čertoviny 
na Mikulášské nadílce, kterou pořádá 
obec Rudoltice ve spolupráci s RC 
Rudoltický Budulínek dne 8. 12. 2013 
v Kulturním domě v Rudolticích, 
za vzájemně ujednanou cenu 14 000 Kč 
včetně dopravy a ozvučení, a rozhodla 
její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.
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1.   Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a)  Bytový fond
 •  Dodatky k NS
 •  Výpověď z nájmu bytu (2628)
 •  Dodatek ke smlouvě 

o zprostředkování pronájmu 
bytu 262/8)

 •  Žádost o prodloužení nájemního 
vztahu 620/2

 •  Sousedské spory v BD čp. 614
 •  Návrh BD čp. 261 na postup 

v souvislosti s vyvločkováním van
 •  Přehled předpisů a plateb 

nájmu a záloh na služby spojené 
s užíváním bytu za období 10/2013

 •  Výzvy právního zástupce obce 
k úhradě dlužného vyúčtování 
za nájem a služby spojené 
s užíváním bytu

b)   Rozpočtové opatření obce 
č. 8 a 9/2013

c)  Inventarizace majetku
 •  Plán inventur na rok 2013 
 •  Inventarizační a likvidační komise
d)  Návrh rozpočtu obce na rok 2014
e)  Sdělení nadačního fondu „S námi 

je tu lépe“
f )  Žádost Domova důchodců Ústí nad 

Orlicí
g)  ZŠ a MŠ Rudoltice
 •  Návrh rozpočtu na rok 2014
 •  Žádost o poskytnutí příspěvku 

na dopravu na plavecký výcvik
 •  Cenová nabídka na projekt – 

zahradní úpravy MŠ
h)  Obecní lesy
 •  Dohoda o započtení pohledávek 

a závazků
 •  Finanční hospodaření v roce 2013
 •  Finanční odhad hospodaření 

v roce 2014
i)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
 •  Dokončení sanace svahu 

na p.p.č. 4293/8 a 9 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna

j)  Opravy a údržba majetku 
ve vlastnictví obce

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 841/RD/285/2012 ze dne 
18. 10. 2012

 •  Výsledek poptávkového řízení 
na zbudování komunikace 
na p.p.č. 82/27 a 82/24 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
+ smlouva o dílo

k)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 
obce

 •  Smlouva o zřízení věcného 
břemene (ČEZ Distribuce, a.s.)

l)   Odpadové hospodářství
 •  Svozový plán odpadu na rok 2014
 •  Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo 

na služby spojené s tříděním odpadu 
(EKOLA České Libchavy s.r.o.)

m) Kultura
 •  Žádost o příspěvek – tým 

BACHADEJ
n)  Různé
 •  Nákup traktorového fekálu

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k NS 601/12, 
607/6, 622/9, 623/12, dodatku č. 2 k NS 
612/10, 621/5, dodatku č. 4 k NS 601/10 
a dodatku č. 5 k NS 610/4 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 262 
doručenou dne 12. 11. 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, 
bytu či nebytových prostor, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož 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 p. L. M., bytem Rudoltice 
XXX, o prodloužení nájemního 
vztahu k bytu XXX, vzala na vědomí 
sdělení Městské policie Lanškroun 
a domovního důvěrníka BD čp. XXX 
ze dne 18. 11. 2013, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodnutí 
o prodloužení nájemního vztahu 
odkládá na měsíc leden 2014, 
když stávající nájemní vztah skončí 
k 31. 1. 2014.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 
obce s ohledem na předchozí 
dlouhodobé problémy se žadatelkou 
opakovaně prověřit chování obyvatel BJ 
č. XXX v lednu 2014.

Termín realizace: 15. 1. 2014 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, 
starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila se 
sděleními p. M. S., bytem Rudoltice 
XXX ze dne 18. 11. 2013, záznamem MP 
Lanškroun ze dne 12. 11. 2013 a dále 
se sdělením p. L. Š. a p. P., obě bytem 
Rudoltice XXX, jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a konstatuje, že se 
jedná o tzv. vzájemné sousedské spory 
v domě. 

Rada obce Rudoltice doporučuje 
nájemníkům bytového domu čp. 614, 
aby nalezli společnou dohodu 
o vzájemném respektu a slušném 
chování. 

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
BD čp. 261 ze dne 14. 11. 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je postup při 
novém vyvložkování stávajících van 
v BD čp. 261-265, a rozhodla tak, že pro 
realizaci takového návrhu je podmínka 
min. 10 zájemců z řad nájemníků výše 
uvedených bytových domů.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
přehled předpisů a úhrad nájemného 
a služeb spojených s užíváním 
nájemních bytů ve vlastnictví obce 
za období 10/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín 
ke dni 13. 11. 2013.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
zaslání výzev nájemníkům, kteří 
k 31. 10. 2013 neuhradili dlužné 
vyúčtování nájmu a služeb spojených 
s užíváním bytu ve vlastnictví obce, 
a to právním zástupcem obce s tím, 
že pokud do stanoveného termínu 
nebude dluh uhrazen, bude vymáhán.

3. Rada obce Rudoltice projednala 
na základě pravomoci svěřené ZO 
Rozpočtové opatření obce Rudoltice 
č. 8/2013, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je 
rekonstrukce MŠ a služby s ní spojené 
(vyklizení nemovitosti v souvislosti 
s rekonstrukcí a studie zahradních 
úprav), a rozhodla rozpočtové 
opatření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 
na základě pravomoci svěřené ZO 
Rozpočtové opatření obce Rudoltice 
č. 9/2013, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem 
jsou volby do PS PČR, neinvestiční 
transfery, tj. dorovnání dle skutečnosti, 
dotace z ÚP a svoz tříděného odpadu, 
a rozhodla rozpočtové opatření 
schválit.

4. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh plánu inventur na rok 2013, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice schvaluje k zajištění 
inventarizace zřízení inventarizační 

komise ke dni 30. 11. 2013 v následujícím 
složení:

 o Předseda: Daniel Žáček
 o  členové: Miloslav Šrámek,  Erika 

Kohoutová, Michaela Zvárová, 
Ivo Kolomý

Rada obce Rudoltice schvaluje k zajištění 
inventarizace zřízení likvidační komise 
ke dni 30. 11. 2013 v následujícím 
složení:

 o Předseda: Daniel Žáček
 o členové: Jiří Just, Iva Stránská

5. Rada obce Rudoltice doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit rozpočet 
obce na rok 2014 v souladu s návrhem 
rozpočtu obce, který byl zveřejněn 
na úřední desce obecního úřadu dne 
19. 11. 2013. 

6. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
sdělení nadačního fondu „S námi je tu 
lépe“ ze dne 18. 11. 2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

7. Rada obce Rudoltice projednala 
žádost Domova důchodců Ústí nad 
Orlicí ze dne 13. 11. 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je žádost o finanční 
příspěvek na provoz, a rozhodla, že 
v případě umístění občana s trvalým 
bydlištěm v obci Rudoltice v tomto 
zařízení bude projednán konkrétní 
příspěvek.

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh 
provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice 
na rok 2014, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla provozní 
rozpočet ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2014 
schválit v nezměněné podobě.

Rada obce Rudoltice projednala 
žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 
14. 11. 2013 o poskytnutí příspěvku 
na dopravu na plavecký výcvik, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je příspěvek 
na dopravu dětí z MŠ na plavecký 
výcvik v bazénu při ZŠ Dobrovského 
v Lanškrouně a na dopravu žáků ze ZŠ 
na plavecký výcvik v bazénu v České 
Třebové, vzala na vědomí kalkulaci 
nákladů zpracovanou ČSAD Ústí nad 
Orlicí, a.s., a rozhodla žádosti vyhovět 
a náklady na výše specifikovanou 
dopravu uhradit z rozpočtu obce.

Rada obce Rudoltice projednala 
cenovou nabídku Daniela Slavíka, 
projektanta se sídlem Lubník 714, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je vypracování 
dokumentace provedení stavby 
na zahradní úpravy MŠ Rudoltice 
dle studie, zpracované architektem 
Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem 
Lubná u Litomyšle čp. 220, a rozhodla 
s ní vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 
obce zajistit návrh smlouvy v souladu 
s výše uvedenou cenovou nabídkou.

Termín realizace: 5. 12. 2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, 
starostka obce

9. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh dohody o započtení pohledávek 
a závazků mezi Vratislavem Pecháčkem 
se sídlem Svinná 10, Česká Třebová, 
a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je zápočet vzájemných pohledávek 
a závazků v celkové výši 155 657,70 Kč 
s tím, že p. Vratislav Pecháček 
po provedeném zápočtu doplatí 
obci Rudoltice částku 293 664,30 Kč, 
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této dohody.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
přehled finančního hospodaření 
v obecních lesích v roce 2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž výsledkem je zisk ve výši 
174 854,40 Kč.

Rada obce Rudoltice projednala finanční 
odhad hospodaření v obecních lesích 
za rok 2014, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla finanční 
odhad schválit.

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
informace o vývoji situace ohledně 
dokončení sanace svahu na p.p.č. 4293/9 
a 4293/8 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

11. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 841/RD/285/2012 ze dne 18. 10. 2012 
na stavbu „Oprava místních komunikací 
v obci a v lokalitě pro výstavbu RD 
na Zámečku“ mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a STRABAG a.s. se 
sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem 
je změna doby plnění stavebních prací 
na akci „Komunikace Zámeček – Horní 
cesta“, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice se seznámila 
s výsledky poptávkového řízení 
na zhotovení místní komunikace 
na p.p.č. 82/24 a 82/27 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, a to nabídky 
Agrostav, akciová společnost Ústí 
nad Orlicí při ceně za dílo 764 458 Kč 
bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 
smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a Agrostav, akciová 
společnost Ústí nad Orlicí se sídlem 
Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je zhotovení místní komunikace 
na p.p.č. 82/24 a 82/27 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
cenu za dílo ve výši 764 458 Kč bez DPH, 
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

12. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2010786/VB/1 
Rudoltice, 415/5, p. Prekop – kNN 
mezi obcí Rudoltice jako povinným 
z věcného břemene na straně jedné 
a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako 
oprávněným z věcného břemene, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je zřízení práv 
odpovídajících věcnému břemeni 

na p.p.č.3150/1 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a to práva oprávněného 
zřizovat a provozovat soustavu 
na pozemku a práva oprávněného 
přetínat pozemek vodiči a umisťovat 
v něm vedení, to vše za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 826,45 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

13. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
svozový plán odpadu na rok 2014, 
zpracovaný společností EKOLA České 
Libchavy, s.r.o. 

Rada obce Rudoltice projednala 
návrh dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo 
na služby spojené s tříděním odpadu ze 
dne 24. 3. 2003 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 jehož 
předmětem je změna přílohy č. 1, čl. 
I (specifikace stanovišť sběrných nádob 
na jednotlivé druhy odpadů) a čl. II (cena 
za služby bez DPH platná od 1. 1. 2014), 
a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 
obce k podpisu tohoto dodatku.

14. Rada obce Rudoltice projednala 
žádost týmu BACHADEJ ze dne 21. 
11. 2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
poskytnutí příspěvku na pronájem sálu 
dne 30. 11. 2013, kdy dojde k uvedení 
reprízy divadelního představení týmu 
BACHADEJ s názvem „Rudoltické 
posvícení (pozdvižení)“, a rozhodla 
žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek 
na pronájem sálu ve výši 250 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 
výše uvedený příspěvek vyplatit 

Termín realizace: 29. 11. 2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, 
starostka obce

15. Rada obce Rudoltice projednala 
návrh na nákup traktorového fekálu 
od společnosti Zámecký vrch za částku 
50 000 Kč a rozhodla koupi schválit 
za předpokladu, že bude zakoupen 
společností VISION Rudoltice s.r.o. 
a bude využíván přednostně k obsluze 
ČOV ve vlastnictví obce a poskytování 
služeb občanům obce.  

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/05/09/13

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice 
určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku 
Havlenovou a Mgr. Michala Blaschke 
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)  Územní plán Rudoltice
e)  Nakládání s nemovitostmi 

ve vlastnictví obce
 •  Prodej lesního pozemku p.č. 4225/3 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 4245/16 a 4245/17 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 4245/15 a 4245/26 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 4245/27 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 4245/12 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 4218/11 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 3093/19 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Prodej p.p.č. 3093/13 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Žádost o prodej p.p.č. 523 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Žádost o prodej p.p.č. 4293/27 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
 •  Žádost o prodej části p.p.č. 4340 

a 4337 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
f )  Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7
g)  ZŠ a MŠ Rudoltice
 •  Projekt „Rekonstrukce zdroje tepla – 

využití OZE, realizace úspor energie 
v areálu budov MŠ Rudoltice“

 •  Rekonstrukce budovy ZŠ 
 •  Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95
h)  Koupě venkovského stavení 

– rodinného domu čp. 5 na st. 
p.č. 132, st.p.č. 132 a p.p.č. 423/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

i)  Bytový fond
 •  Podnět na výskyt plísně v BJ 

č. 614/8
 •  Oprava střechy BD čp. 264
 •  Odvodnění BD čp. 613
 •  Odvodnění BD III. etapy výstavby 

+ terénní úpravy
j)  Různé
 •  Opravy místních komunikací
 •  Modernizace septiků na ČOV pro 

150 a 200 EO v obci
 •  Rekonstrukce mostu ve správě ŘSD 

ČR na silnici I/43 
k)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice, 
příslušné podle ustanovení § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění, ustanovení § 171 
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává pro katastrální území Rudoltice 
u Lanškrouna územní plán Rudoltice 
formou opatření obecné povahy, které je 
přílohou tohoto usnesení.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo návrh kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví k nemovitosti 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 
jako prodávající a Ing. J. V., trvale bytem 
Lanškroun XXX, na straně druhé, jako 
kupujícím, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je prodej p.p.č. 4225/3 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 10 937 Kč, 
a rozhodlo její uzavření schválit.
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

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. S. a M. S., oba 
trvale bytem Lanškroun 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. 4245/16 
a 4245/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za vzájemně ujednanou kupní cenu 
ve výši 490 380 Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

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 J. F. a L. F., oba trvale bytem 
Pardubice 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. 4245/15 a 4245/26 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 524 280 Kč, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

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 P. A. a L. A., oba 
trvale bytem Pardubice 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. 4245/27 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za vzájemně ujednanou kupní cenu 
ve výši 254 460 Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

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 O. D., trvale 
bytem Hoštejn XXX, na straně 
druhé, jako kupujícím a povinným 
z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/12 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za vzájemně ujednanou kupní cenu 
ve výši 263 600 Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

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. B., trvale 
bytem Krasíkov XXX, na straně 
druhé, jako kupujícím a povinným 
z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4218/11 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za vzájemně ujednanou kupní cenu 
ve výši 254 950 Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo návrh kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví k nemovitosti 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 
jako prodávající a V. B. a A. B., oba trvale 
bytem Rudoltice XXX, na straně druhé, 

jako kupujícími, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 3093/19 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 7 041 Kč, a rozhodlo 
její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo návrh kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví k nemovitosti 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 
jako prodávající a Ing. J.Č., trvale bytem 
Semčice XXX, na straně druhé, jako 
kupujícím, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 3093/13 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 7 120 Kč, a rozhodlo 
její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo žádost Ing. J. Č., bytem 
Semčice XXX, o koupi části p.p.č. 523 
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. 523 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. 523 
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 24. 9. 2012, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

Termín realizace: 30. 9. 2013
Zodpovídá: Lenka Bártlová, 
starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo žádost p. P. G., bytem 
Horní Třešňovec XXX, Lanškroun, 
o koupi p.p.č. 4293/27  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. 4293/27 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Tel./fax: 465 323 124
Tel.: 463 351 551, 463 351 553

E-mail: ou@rudoltice.cz
michaela.zvarova@rudoltice.cz
jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

www.rudoltice.cz

Starostka obce:

Tel.: 463 351 552
Mob. telefon: 776 023 736

E-mail: bartlova@ow.cz 
lenka.bartlova@rudoltice.cz

Obecní úřad v Rudolticích
Rudoltice čp. 95
561 25

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. 4293/27 
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: 30. 9. 2013
Zodpovídá: Lenka Bártlová, 
starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice opětovně 
projednalo žádost p. S. F., bytem 
Rudoltice XXX, o koupi části p.p.č. 4340 
a 4337 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a věc odkládá na příští 
zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje rozpočtové opatření obce 
Rudoltice č. 7/2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je převod z hospodářské 
činnosti (prodej pozemků, reklama 
na pouť, věcné břemeno Omega 
tech), dům čp. 5 včetně pozemků, 
rekonstrukce čp. 95 – MŠ, veř. 
osvětlení, zeleň (alej, nové plochy), 
komunikace, kultura, splátky Visionu 
a komunální odpad.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí dokončení investiční akce 
obce „Rekonstrukce zdroje tepla – 
využití OZE, realizace úspor energie 
v areálu budov MŠ Rudoltice“.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí, že obec nemá dosud 

k dispozici smlouvu o poskytnutí dotace 
se SFŽP na předmětný projekt.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Operačního programu životního 
prostředí na projekt „Zateplení budovy 
ZŠ Rudoltice“.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje stavební úpravy stávajících 
ubytoven v budově Obecního úřadu 
Rudoltice na novou třídu mateřské školy 
dle projektové studie, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo návrh kupní smlouvy mezi 
p. J. K., trvale bytem Běloves XXX, 
p. J. K., trvale bytem Litomyšl XXX, 
p. P. K., trvale bytem Česká Třebová 
XXX a p. J. V., trvale bytem Česká 
Třebová XXX, jako prodávajícími, 
a obcí Rudoltice, jako kupujícím, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je prodej domu 
– objektu k bydlení čp. 5, vystavěný 
na pozemku – zastavěná plocha 
a nádvoří, označeného p.č. st. 132, 
pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, 
označený p.č. st. 132 o výměře 724 
m² a pozemku – zahrada, označený 
p.č. 423/1 o výměře 2 855 m² 
za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 
400 000 Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí informace z místního šetření, 
které se uskutečnilo dne 5. 9. 2013 v BJ 

č. 614/8 za účasti Stavebního úřadu při 
MěÚ v Lanškrouně a KHS.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí kompletní opravu střechy 
bytového domu čp. 264, včetně výměn 
střešních oken.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí provedení odvodnění domu 
čp. 613 v lokalitě Zámeček včetně 
zajištění prameniště vody, nacházejícího 
se nad bytovým domem.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí dokončení terénních 
úprav u bytových domů III. etapy 
bytové výstavby v lokalitě Zámeček, 
které probíhaly po odvodnění 
předmětného území.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí plán oprav a vybudování 
místních komunikací do konce r. 2013.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí zahájení modernizace 
stávajících septiků pod oběma sídlišti 
v obci na ČOV pro 150 a 200 EO 
v obci, a to v souladu se smlouvou 
o dílo uzavřenou mezi obcí 
a Ing. Zdeněk Sekerka, ADOS 
Sekerka-Antošovský, Jevíčko.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 
na vědomí zahájení rekonstrukce 
mostu č. 43-066 na silnici I/43, při 
níž dojde k dočasným dopravním 
opatřením a jejímž investorem 
je ŘSD ČR.

Lenka Bártlová, v. r., starostka obce
Erika Kohoutová, v. r., místostarostka obce
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