
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/16/01/13 
 
 

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

o Nové NS a dodatky k NS 
o Dodatky k NS – výkon funkce domovního důvěrníka 
o Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu  
o Výpověď z nájmu bytu 
o Žádosti o snížení nájemného (623/1 a 9, 601/9, 610/13) 
o Rekonstrukce + výměny bytů 
o Přehled stavu vyúčtování nájmu a služeb 2011/2012 
o Přehled předpisů a plateb – 12/2012 
o Přehled právních úkonů v souvislosti s bytovým fondem 

b) Dohody o provedení práce na rok 2013 
c) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 
d) Dodatek k dohodě o odborné pomoci s Městskou knihovnou Lanškroun na rok 2013 
e) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí 
f) Žádost o finanční příspěvek na provoz Klubu důchodců obce Rudoltice na r. 2013  
g) Dohoda o poskytnutí účelové dotace v r. 2013 – TJ SOKOL Rudoltice 
h) Dohoda o poskytnutí účelové dotace a údržbě čistoty a pořádku autobusových 

zastávek pro I. pololetí r. 2013 – PS Vodní sporty 
i) Dohody o započtení pohledávek a závazků (obec – VISION Rudoltice s.r.o.) 
j) Zásadní změna autobusových jízdních řádů s účinností od 3.3.2013 
k) Změna způsobu doručování poštovních zásilek od 1.2.2013 
l) Zástupce obce v Honebním společenstvu Rudoltice 
m) Ceníky služeb s účinností od 1.1.2013 (obec, VISION Rudoltice s.r.o.) 
n) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Zpráva o stavu zámeckých alejí 
o) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě (obec – VISION Rudoltice s.r.o.) 
o Žádosti o opravu cest 

p) Kultura 
o Oslava Dne seniorů 2012 – příspěvek na hudbu a předtančení 
o Vyúčtování Štěpánské zábavy 2012 
o Maškarní karneval (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
o Příspěvky na pronájem sálu – plesy, maškarní karneval 
o Rudoltický masopust 2013  
o Rudoltická pouť 2013 

q) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 261/10, 619/13 a 614/9 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 603/13, 607/1, 610/13, 
615/7, 624/9, 624/11, dodatku č. 2 k NS č. 609/4, 613/12, 624/5, dodatku č. 3 k NS č. 
265/8, dodatku č. 8 k NS č. 617/7, 619/5, dodatku č. 10 k NS č. 624/8 a dodatku č. 11 
k NS č. 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 620/1, dodatku č. 3 k NS 
262/11, 264/10, 265/14, 609/7, 612/3, 613/8, 623/6, 625/1, 626/2, 627/1, dodatku č. 4 
k NS 261/6, 604/4, 605/6, 607/2, 608/6, 610/8, 611/1, 615/4, 617/11, 618/1, 621/3, 
628/1, dodatku č. 6 k NS 616/12, dodatku č. 9 k NS 624/8 a dodatku č. 10 k NS 614/11, 
jejichž předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2013, a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice 
jako zájemcem a Danou Beranovou – REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST 
MOZAIKA se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I 
smlouvy o byt č. 13 v budově čp. 262, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 616 
doručené dne 19.12.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 9 
v domě čp. 623 ze dne 3.12.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je vysoká vlhkost v bytě, vzala na vědomí informace o rozsahu plísně 
v bytě, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 1 
v domě čp. 623 ze dne 3.12.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je vysoká vlhkost v bytě, vzala na vědomí informace o rozsahu plísně 
v bytě, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 9 v domě čp. 
601 ze dne 7.1.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
výskyt plísně včetně vlhkosti a opadávání omítky, a ukládá společnosti VISION 
prověřit oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 30.1.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 13 v domě čp. 
610 ze dne 16.1.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
výskyt plísně včetně vlhkosti, a ukládá společnosti VISION prověřit oprávněnost 
žádosti. 
Termín realizace: 30.1.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zahájení rekonstrukce neobyvatelných BJ č. 
616/11 a 615/11, spočívající v doplnění střešní tepelné izolace a schvaluje následující 
postup při obsazování rekonstruovaných bytů:  
Zrekonstruované byty budou přednostně nabídnuty nájemníkům podkrovních bytů, 
kteří již mají slevu z nájmu z důvodu promrzání nedostatečných tepelných izolací. 
V případě, že nabídnutý byt bude nájemníkem odmítnut, bude mu odejmuta sleva 
z nájmu a byt bude nabídnut dalšímu nájemníkovi v pořadí. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled stavu úhrad vyúčtování nájmu a služeb 



spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce sestavený ke dni 31.12.2012. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 12/2012, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 10.1.2013. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled práv. úkonů Mgr. Jiřího Hrubana 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 8.1.2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 

a P.T., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je úklid volební místnosti v souvislosti 
s  volbou prezidenta ČR ve dnech 11.-12.1.2013 a 25.-26.1.2013, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a M.Z., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je rovnání hlasovacích lístků do 
obálek v souvislosti s volbou prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12.1.2013, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a S.T., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově OÚ 
v Rudolticích v období od 1.1. do 31.12.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a A.K., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou knihovnické práce v období od 
1.1. do 31.12.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a A.K., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je sběr podkladů a přepis zápisů do 
kroniky v souvislosti s jejím vedením v období od 1.1. do 31.12.2013, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a M.B., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je údržba hodin ve věži kostela v 
Rudolticích v období od 1.1. do 31.12.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a M.M., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem jsou redakční práce na Rudoltickém 
zpravodaji v období od 1.1. do 31.12.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dohod. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na 

základní školní docházku 51 žáků, kteří mají trvalý pobyt v obci Rudoltice, do 
základních škol v Lanškrouně za období od 1.9. do 31.12.2012, které činí částku 
112 557 Kč, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí 



Rudoltice a Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13.12.2007, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodloužení platnosti dohody do 
31.12.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících 
s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
doporučuje zastupitelstvu obce dotaci v souladu se Smlouvou o poskytování dotace 
z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 
Rudoltice schválit. 
 

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování příspěvku na provoz Klubu důchodců 
Rudoltice na rok 2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o finanční příspěvek na provoz Klubu 
důchodců rudoltice na rok 2013 ze dne 8.11.2012, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 10 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce finanční příspěvek vyplatit předsedu Klubu 
důchodců p. Miroslavu Hajnovičovi. 
Termín realizace: 15.2.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o poskytnutí účelové dotace v r. 2013 
mezi obcí Rudoltice a TJ SOKOL Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 64, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 
poskytnutí účelové dotace ve výši 80 000 Kč s tím, že se TJ SOKOL zavazuje 
poskytnout obci Rudoltice v r. 2013 potřebnou součinnost při pořádání kulturních akcí 
Rudoltický masopust a Rudoltická pouť, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o poskytnutí účelové dotace a údržbě 
čistoty a pořádku autobusových zastávek pro I. pololetí r. 2013 mezi obcí Rudoltice a 
PS Vodní sporty se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1347, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 
poskytnutí účelové dotace ve výši 10 000 Kč na podporu činnosti s mládeží v obci 
Rudoltice v I. pololetí roku 2013, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 
obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je zápočet vzájemných pohledávek a závazků ve výši 36 000 Kč (fa 
č. 11200165), a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 
obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je zápočet vzájemných pohledávek a závazků ve výši 113 587 Kč (fa 
č. 11200172), a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 



11) Rada obce Rudoltice se seznámila se situací ohledně postupu Pardubického kraje ve 
věci změn autobusových jízdních řádů s účinností od 3.3.2013, bere na vědomí dopisy 
náměstka hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Ing. Duška ze dne 10.1. a 
16.1.2013, tiskovou zprávu Pk ze dne 14.1.2013 a postup obce v této věci. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce jednáním ve věci autobusových jízdních 
řádů, týkajících se obce Rudoltice. 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí jednání České pošty, s.p. s obcí Rudoltice dne 
13.12.2012 ohledně změny způsobu doručování zásilek v obci s účinností od 1.2.2013. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí změnu hodin pro veřejnost na poště Rudoltice 
s účinností od 1.2.2013. 
 

13) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí honebního starosty HS Rudoltice p. 
Ladislava Hájka o stanovení zástupce obce v HS Rudoltice, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla o předložení této žádosti zastupitelstvu obce na jeho 
nejbližším zasedání. 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala s ohledem na změnu výše DPH od 1.1.2013 návrh 
nového ceníku služeb obce Rudoltice včetně DPH s účinností od 1.1.2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala s ohledem na změnu výše DPH od 1.1.2013 návrh 
nového ceníku služeb VISION Rudoltice s.r.o. včetně DPH s účinností od 1.1.2013, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce nové ceníky zveřejnit na webových 
stránkách obce. 
 

15) Rada obce Rudoltice se seznámila se zprávou o stavu zámeckých alejí v lokalitě 
Zámeček, zpracovanou p. Pavlem Hauptem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
která obsahuje i návrh dalšího postupu včetně orientačního rozpočtu na navrhované 
práce, a vyzývá Komisi životního prostředí k vyjádření stanoviska 
Termín realizace: 28. 2. 2013 
Zodpovídá: Richard Kohout, předseda komise ŽP 
 

16) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě uzavřené 
mezi obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. dne 11.2.2009, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je změna přílohy č. 1 smlouvy, kterým se rozšiřuje 
seznam celoročních zakázek o „opravu a údržbu cyklostezky v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna včetně zimní údržby“ a „údržbu zeleně v okolí cyklostezky v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna“ a vypouští „opravu a údržbu obecní techniky“, a rozhodla jeho 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o opravu přístupové cesty k p.p.č. 1892/6 a 
1892/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze dne 17.12.2012, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti z finančních důvodů nevyhovět.  
 



Rada obce Rudoltice projednala žádost o úpravu cesty u domu čp. 11 v obci Rudoltice 
ze dne 7.1.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 
z finančních důvodů nevyhovět. 
 

17) Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na hudbu a 
předtančení na akci „Oslava Dne seniorů s Josefem Zímou“, konanou dne 
13.10.2012, a to p. R.K. ve výši 500 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce schválený příspěvek p. R.K. vyplatit. 
Termín realizace: 30.1.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování akce Štěpánská zábava 2013, konané 
dne 25.12.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 15.1.2013 o 
poskytnutí finančního příspěvku na organizaci Maškarního karnevalu, který pořádá 
dne 26.1.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit schválený příspěvek ředitelce ZŠ a 
MŠ Rudoltice. 
Termín realizace: 26.1.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku na pronájem sálu u 
příležitosti konání kulturních akcí na sále KD v Rudolticích takto: 

- TJ SOKOL Rudoltice u příležitosti pořádání Sportovního plesu dne 19.1.2013 
ve výši 700 Kč, 

- ZŠ a MŠ Rudoltice u příležitosti pořádání Maškarního karnevalu dne 
26.1.2013 ve výši 700 Kč, 

- SDH Rudoltice u příležitosti pořádání Hasičského plesu dne 2.2.2013 ve výši 
700 Kč. 

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit schválené příspěvky zástupcům výše 
uvedených subjektů. 
Termín realizace: 1.2.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh programu 4. ročníku Rudoltického masopustu, 
který se koná dne 9.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož součástí je 
i předběžný rozpočet akce, a rozhodla o jeho schválení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k organizaci této akce. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí předběžný návrh programu Rudoltické pouti 
2012, která se koná ve dnech 14. – 16.6.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a vyslovuje s ním souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o provedení uměleckého vystoupení 
mezi obcí Rudoltice a Loutkohereckou skupinou „LOUDADLO“, zast. Petrem 
Ďuricou, bytem Praha 8, 1. pluku 14/144, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je pořad „NA KOUZELNÉM PALOUČKU“, který se uskuteční dne 
15.6.2013 ve sportovním areálu TJ SOKOL Rudoltice za vzájemně ujednanou cenu 



15 200 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 
 
 
 
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.  
 


