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USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/10/12/13

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dodatky k NS

 •  Výpovědi z nájmu bytu 

(605/11, 614/13)

 •  Výměna van v BD čp. 261-265

 •  Nařízení vlády č. 209/2013, kterým 

se mění některá nařízení vlády 

v oblasti použití prostředků SFRB

 •  Přehled předpisů a plateb 

nájmu a záloh na služby spojené 

s užíváním bytu za období 

11/2013

b)  Rozpočtové opatření obce 

č. 11/2013

c)  Žádost Domova pro seniory 

Sloupnice

  •  příspěvek na soc. službu

d)  Žádost Klubu důchodců o finanční 

příspěvek na rok 2014

e)  SDH Rudoltice – smlouva 

o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace v PO pro rok 2013 

(Pardubický kraj)

f ) Smlouva o nájmu hrobového místa

g) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Žádost o grant z rozpočtu 

Pardubického kraje pro rok 2014

 •  Odměna a platový výměr ředitele 

školy

 •  Smlouva o dílo – návrh 

a projektová dokumentace na akci 

„Revitalizace zahrady MŠ“

h)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce

 •  Smlouva o dílo – stavební úpravy 

pro zřízení třídy MŠ v objektu 

čp. 95 (BROMACH spol. s r.o.)

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 7. 10. 2013 na stavbu 

„Dobudování a rekonstrukce 

místních komunikací v obci 

Rudoltice“ (STRABAG a.s.)

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 14. 10. 2013 na stavbu 

„Rudoltice, místní komunikace 

u cyklostezky“ (STRABAG a.s.)

i)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Pronájem skladu u čp. 95

 •  Výpůjčka budov ZŠ a MŠ 

+ přilehlých pozemků 

j)  Cenová nabídka – zahradní úpravy 

okolí domu čp. 5 + dokumentace 

k)  Ceník služeb společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o. platný od 

2. 1. 2014

l) Kultura

 •  Doba ledová

 •  Den seniorů 11. 10. 2014

m) Různé

 •  Zápis z inspekčního šetření ČIŽP

 •  Rozšíření geografického 

informačního systému MISYS

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k NS 603/3, 

604/5, 613/7, 617/3, 620/12, 623/5, 

dodatku č. 2 k NS 603/1, 610/9, 

620/3, 620/4, 620/6, 620/8, 620/10, 

620/11, 620/13, 621/4, 622/4, 622/7, 

622/8, 622/10, 622/11, 622/12, 623/2, 

623/10, 623/13, 624/4, 626/1, 627/2, 

627/4,628/4, dodatku č. 3 k NS 620/1, 

625/1, 626/2, dodatku č. 4 k NS 

612/11, 623/6, 627/1, dodatku č. 5 

k NS 628/1 a dodatku č. 1 a 2 k NS 

265/5 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k NS 261/3, 

dodatku č. 4 k NS 262/11, 264/10, 

276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 

620/1, 625/1, 626/2, dodatku č. 5 

k NS  265/14, 604/4, 605/6, 607/2, 

608/6, 610/8, 612/3, 613/8, 615/4, 

621/3, 623/6, 627/1, dodatku 

č. 6 k NS 611/1, 618/1, 628/1, dodatku 

č. 7 k NS 616/12, dodatku č. 11 k NS 

617/11a dodatku č. 14 k NS 614/8, 

jejichž předmětem je sleva z nájmu 

za výkon funkce domovního 

důvěrníka v r. 2014, a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 11 v BD 

čp. 605 doručenou dne 26. 11. 2013, 

výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD 

čp. 614 doručenou dne 3. 12. 2013, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí, že oprava van vyvložkováním 

bude realizována, neboť se přihlásilo 

více jak 10 zájemců z řad nájemníků 

BD čp. 261-265.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým 

se mění některá nařízení vlády 

v oblasti použití prostředků SFRB, 

a dále bere na vědomí informace 

MMR o změně vázací doby 

u obecních nájemních bytů, které 

byly vystavěny s využitím dotací 

z prostředků MMR.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 11/2013, zpracované 

správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 9. 12. 2013.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 11/2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je Drakiáda ZŠ, protipovodňová 

opatření ve spolupráci s obcí 

Třebovice a služby hasičů, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.
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4. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Domova pro seniory Sloupnice 

ze dne 5. 12. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je příspěvek na sociální 

službu pro rok 2014 pro občanku 

obce Drahoslavu Wagnerovou, 

nar. 10. 2. 1949, a rozhodla žádosti 

vyhovět a na rok 2014 poskytnout 

příspěvek ve výši 8 515 Kč, což je 

odhad daňové výtěžnosti na 1 občana 

v roce 2014.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uvedený příspěvek Domovu pro 

seniory Sloupnice vyplatit.

Termín realizace: 15. 1. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

5. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Klubu důchodců Rudoltice 

ze dne 3. 12. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je žádost o finanční 

příspěvek na provoz klubu v roce 

2014 ve výši 15 000 Kč, a před 

rozhodnutím o žádosti vyzývá 

předsedkyni klubu o vyúčtování 

příspěvku poskytnutého obcí 

na rok 2013.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace v požární 

ochraně na výdaje jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce pro 

rok 2013 – ostatní části dotace 

mezi Pardubickým krajem jako 

poskytovatelem a obcí Rudoltice 

jako příjemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace na rok 2013 

ve výši 3 040 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070038 

o nájmu hrobového místa mezi 

obcí jako pronajímatelem a p. O. V., 

bytem Lhotka XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem 

je nájem hrobového místa č. 38 

na dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o grant z rozpočtu 

Pardubického kraje pro rok 2014, 

zpracovanou ředitelkou ZŠ a MŠ 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je projekt ZŠ a MŠ Rudoltice 

s názvem „Žijeme českými lidovými 

tradicemi“, a rozhodla o schválení 

žádosti.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice po seznámení 

s podklady pro poskytnutí odměn 

řediteli, zpracovaných Mgr. Renatou 

Pávkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ 

Rudoltice, schvaluje odměnu pro 

ředitelku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Renatu 

Pávkovou ve výši XXX Kč, která bude 

vyplacena z finančních prostředků 

ZŠ a MŠ Rudoltice. 

Rada obce Rudoltice schvaluje 

platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ 

Rudoltice Mgr. Renaty Pávkové 

s účinností od 1. 1. 2014 a pověřuje 

starostku obce k jeho podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem 

a Danielem Slavíkem se sídlem 

Lubník 714, jako zhotovitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

závazek zhotovitele k vytvoření 

návrhů a projektových dokumentací 

k projektu „Revitalizace zahrady 

mateřské školy v Rudolticích 

(p.č. 438/1, k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 743500)“ za vzájemně 

ujednanou cenu díla ve výši 

47 000 Kč, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem 

a Bromach spol. s r.o. se sídlem 

Vinohradská 2029/129, Praha 3, 

jako zhotovitelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je dílo spočívající 

ve stavebních úpravách pro zřízení 

třídy MŠ v objektu čp. 95 

v Rudolticích za vzájemně ujednanou 

cenu díla ve výši 991 027,17 Kč 

bez DPH, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 841/RD/263/2013 ze dne 

7. 10. 2013 na stavbu „Dobudování 

a rekonstrukce místních komunikací 

v obci Rudoltice“ 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 rozšíření smlouvy 

o dílo u prací na opravě místní 

komunikace na p.p.č. 3150/1 včetně 

obrubníků a asfaltového krytu 

o 59 m² více asfaltobetonu v celkové 

výši 28 608 Kč bez DPH, a rozhodla 

jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 841/RD/291/2013 ze dne 

14. 10. 2013 na stavbu „Rudoltice, 

místní komunikace u cyklostezky“ 

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 

rozšíření smlouvy o dílo o dosyp 

plochy z ŠD v celkové výši 14 000 Kč 

bez DPH, a rozhodla jeho uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 

skladu u objektu čp. 95 na p.p.č. 22/2 

v obci Rudoltice a 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 pronájmu 

skladu u objektu čp. 95 na p.p.č. 22/2 

v obci Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Termín realizace: 12. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

USNESENÍ RADY OBCE 

a navýšení ceny za nájem nebytových 

prostor o 20 000 Kč ročně, a rozhodla 

uzavření dodatku č. 1 schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/09/01/14

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Bytový fond

 • Nové NS

 • Výpověď z nájmu bytu

 • OVBZ dne 7. 1. 2014

 • Žádost o slevu z nájemného 620/7

b)   Rozhodnutí předsedy ÚOHS 

ze dne 6. 1. 2014

c)  Rozpočtové opatření obce č. 12/2013

d)   Navýšení ceny vodného a stočného 

od 1. 1. 2014

e)   Žádost o poskytnutí informace 

č. 1/2014

f )  Žádost Klubu důchodců o finanční 

příspěvek na rok 2014+ vyúčtování 

příspěvku na rok 2013

g)  Dodatek k dohodě o odborné pomoci 

s Městskou knihovnou Lanškroun

h)  Přestupky v roce 2013

i)  Dodatek č. 2 ke stanovám svazku 

obcí Lanškrounsko

j)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 • Rekonstrukce bytu č. 616/13

k)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Smlouva o dílo – žádost 

o poskytnutí dotací na dětské 

hřiště u čp. 5

 •  Smlouva o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouva o právu 

stavby IV-12-2011552/VB/2, 

Rudoltice 93, Obec ČOV 

– nové OM, knn

 •  Žádost o prodloužení nájemní 

smlouvy na p.p.č. 1018/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o hudební produkci 

č. 14/034 mezi Agenturou SURF 

publishing s.r.o. se sídlem Dlouhá 156, 

Blansko-Klepačov, a obcí Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

účinkování interpretů „Eva a Vašek“ 

na oslavě Dne seniorů dne 

11. 10. 2014 za vzájemně ujednanou 

cenu produkce ve výši 30 000 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 zápis z inspekčního šetření 

České inspekce životního prostředí, 

č.j. ČIŽP/45/ OOP/1315234.002/13/KEN.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku na rozšíření 

geografického informačního systému 

MISYS o pasport územního plánu 

a pasport adresních bodů, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce zajištěním výše 

uvedeného programového 

vybavení.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/31/12/13

1)  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 • Pronájem skladu u čp. 95

2) Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí zveřejnění záměru 

pronájmu skladu u objektu čp. 95 

na p.p.č. 22/2 v obci Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 

o nájmu nebytových prostor mezi 

obcí jako pronajímatelem a VISION 

Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je rozšíření 

předmětu nájmu o sklad za objektem 

čp. 95 v Rudolticích na p.p.č. 22/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

ust. § 39 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení)

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o výpůjčce mezi obcí 

Rudoltice a příspěvkovou organizací 

Základní školou a mateřskou školou 

Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 200, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

přenechání budov čp. 200 a čp. 2, 

st.p.č. 4, st.p.č. 140/1, p.p.č. 436/1 – 

zahrada, 140/2 – zastavěná plocha 

a nádvoří, část p.p.č. 437- ostatní 

plocha a 438/1 – ostatní plocha, 

vše zapsané na LV č. 10001 pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, do výpůjčky, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku návrhu řešení 

zahradních úprav okolí domu čp. 5 

v Rudolticích (studie) a dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o změně 

využití území a pro provedení stavby 

včetně rozpočtu, předloženou 

MgA. Mikulášem Medlíkem, 

autorizovaným architektem se sídlem 

Lubná 220, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla 

s cenovou nabídkou vyslovit 

souhlas.

Rada obce Rudoltice ukládá 

starostce obce zajistit návrh smlouvy 

o dílo.

Termín realizace: 20. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Ceníku služeb VISION Rudoltice 

s.r.o. platného od 2. 1. 2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jeho schválení.

12. Rada obce Rudoltice schvaluje 

pořádání zájezdu pro děti a dospělé 

na rodinnou show na ledě „DOBA 

LEDOVÁ“, která se uskuteční dne 

1. 2. 2014 v O2 aréně v Praze.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

úhradu nákladů na autobusovou 

dopravu a příspěvek na vstupné pro 

děti ve výši 300 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce organizací zájezdu.
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Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

9. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí sdělení Městského 

úřadu Lanškroun, Oddělení právní 

a přestupků ze dne 2. 1. 2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je vyúčtování 

nákladů spojených s výkonem 

přenesené působnosti v oblasti 

projednání přestupků 

v roce 2013.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem dodatku č. 2 ke stanovám 

DSO Lanškrounsko a doporučuje 

zastupitelstvu obce Rudoltice jeho 

schválení.

11. Rada obce Rudoltice schvaluje 

provedení rekonstrukce bytu č. 13 

v domě čp. 616, který je neobyvatelný 

z důvodu nekvalitně provedené 

tepelné střešní izolace.

Rada obce Rudoltice ukládá 

společnosti VISION Rudoltice 

rekonstrukci bytu zajistit.

Termín realizace: 28. 2. 2014 

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice

12. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako 

objednatelem a INNOVA Int. s.r.o. se 

sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280, 

jako zhotovitelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zpracování žádosti 

o dotaci na dětské hřiště z grantového 

schématu Nadace ČEZ a dotačního 

titulu MMR „Podpora obnovy 

a rozvoje venkova“ za vzájemně 

ujednanou odměnu ve výši 9 800 Kč 

bez DPH za zpracování žádosti na krytí 

přímých nákladů se zpracováním 

projektu a dále odměnu ve výši 6 % 

bez DPH za získání finanční podpory 

na základě projektu, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o právu stavby IV-12-

2011552/VB/2, Rudoltice 93, Obec 

ČOV – nové OM, knn, mezi obcí jako 

budoucím povinným z věcného 

břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se 

ZO Rozpočtové opatření obce 

Rudoltice č. 12/2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je dotace hasičům, 

kulturní služby, služby městské 

policie a vzhled obcí, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.

5. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí změnu ceny vodného 

a stočného v obci od 1. 1. 2014.

6. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí žádost o poskytnutí 

informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 

č. 1/2014 od žadatele Business 

Media CZ, s.r.o. se sídlem v Praze, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem 

je výčet investičních akcí obce pro 

rok 2014, a ukládá obecnímu 

úřadu vyřídit žádost v zákonem 

stanoveném termínu.

Termín realizace: 14. 1. 2014 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

7. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí vyúčtování příspěvku 

na provoz Klubu důchodců v obci 

Rudoltice, poskytnutý na rok 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Klubu důchodců Rudoltice 

ze dne 3. 12. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je žádost o finanční 

příspěvek na provoz klubu v roce 2014 

ve výši 15 000 Kč, a rozhodla žádosti 

vyhovět a požadovaný příspěvek 

žadateli poskytnout.

Rada obci Rudoltice ukládá účetní 

obce výše uvedený příspěvek vyplatit 

předsedkyni Klubu důchodců 

Rudoltice.

Termín realizace: 31. 1. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku k dohodě o odborné 

pomoci mezi obcí a Městskou 

knihovnou Lanškroun ze dne 

13. 12. 2007, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je poskytnutí částky 8 Kč/obyv. 

na nákup literatury pro Obecní 

knihovnu v Rudolticích s tím, že 

se platnost dohody prodlužuje 

do 31. 12. 2014, a rozhodla její 

uzavření schválit.

l)  Dotazník k sociálním službám

m)  Kultura

 •  Smlouva o dílo – koncert Davida 

Deyla na Rudoltické pouti

n) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS č. 602/9, 605/11, 614/13 

a 264/2 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí výpověď z nájmu bytu 

č. 5 v BD čp. 617 doručenou dne 

6. 1. 2014,  jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 7. 1. 2014, 

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 projednala 

žádost o slevu z nájemného ze dne 

6. 1. 2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je sleva z nájmu z důvodu výskytu 

plísně v bytě, a ukládá starostce 

obce prověřit oprávněnost 

žádosti.

Termín realizace: 30. 1. 2014 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

3. Rada obce Rudoltice se 

seznámila s rozhodnutím předsedy 

ÚOHS ze dne 6. 1. 2014, č.j. 

ÚOHS-R77/2013/VZ-141/2013/310/

MMI, projednala návrh dalšího 

postupu předložený právní 

zástupkyní obce a schvaluje 

podání správní žaloby proti tomuto 

rozhodnutí. Veškeré náklady spojené 

s vedením tohoto soudního sporu 

nebudou právní zástupkyní obci 

účtovány.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené 

USNESENÍ RADY OBCE 

g) Kultura

 •  Žádosti o příspěvek na pronájem 

sálu (Sportovní a Hasičský ples)

h) Různé

 •  Zpráva o trestné činnosti 

v okrsku „F“ za rok 2013 

(PČR, OO, La)

 •  Žádost o vyřazené výčepní 

zařízení a zbytky chlazení 

z výčepu KD v Rudolticích

2. Rada obce Rudoltice projednala 

vzor NS a dodatku k NS dle NOZ 

a rozhodla o jejich schválení.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS č. 261/15 a 262/8 

a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k NS 611/9, 

616/7, 619/8, 622/2, dodatku č. 2 k NS 

601/6, 608/4, 614/1, 622/5, dodatku 

č. 3 k NS 617/10, dodatku č. 4 k NS 

603/2, 603/8, 608/12, 610/11, dodatku 

č. 5 k NS 617/9, dodatku č. 7 k NS 

607/12, dodatku č. 9 k NS 619/5, 

dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku 

č. 15 k NS 614/11 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 jako zájemcem 

a Danou Beranovou – REALITNÍ 

A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA, 

se sídlem Žichlínek 84, Lanškroun, 

jako zprostředkovatelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je byt č. 2 

v budově čp. 265, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 2 v BD 

čp. 265 doručenou dne 27. 1. 2014, 

a dále výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD 

čp. 616 doručenou dne 23. 1. 2014, 

které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 12/2013, zpracované 

správcem bytového fondu RK 

Mouřenín ke dni 13. 1. 2014.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/30/01/14

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Vzor nové NS, dodatku k NS podle 

NOZ

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Dodatek ke smlouvě 

o zprostředkování pronájmu bytu

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Přehled předpisů a plateb 

nájmu a záloh na služby spojené 

s užíváním bytu za období 

12/2013

 •  Žádost o slevu z nájmu bytu 620/7

 •  Žádost o prodloužení NS 620/2

b)  Žádost o dotaci z rozpočtu obce 

(KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí)

c)  Dohody o provedení práce 

na r. 2014

d)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, 

implementaci a provozní podpoře 

informačního systému HELIOS 

FENIX č. F-10-01785

e)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95

 •  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

„Rudoltice-místní komunikace 

p.č. 82/24 a 82/27“

 •  Výběrové řízení

 o  opravy místních komunikací 

(I. etapa)

 o  Dětské hřiště u čp. 5 v obci 

Rudoltice

 o  projekt zbudování komunikace 

na p.p.č. 82/27 a 82/24 v obci

f )  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Dětské hřiště u čp. 5

 o  smlouva o dílo – dokumentace 

pro územní řízení (rozhodnutí 

o změně 

 o  smlouva o dílo – studie umístění 

herních prvků a mobiliáře, zeleně, 

zpevněných ploch a oplocení 

+ lávka přes vodní tok Lukávka

 •  Žádost o prodloužení nájemní 

smlouvy na p.p.č. 1018/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o odkup části p.p.č. 4245/1 

pod RS – Rudoltice – Zámeček

 •  Nabídka části p.p.č. 373 

k odkoupení 

sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, jako budoucím oprávněným 

z věcného břemene, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení věcného 

břemene na p.p.č. 3089/1 a p.p.č. 93 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

spočívajícího ve zřízení a provozu 

distribuční soustavy a práva přetínat 

pozemky vodiči a umísťovat v něm 

vedení (nn), to vše za jednorázovou 

náhradu ve výši 1 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice vzala na 

vědomí žádost p. Karla Málka 

se sídlem Ostrov 35, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodloužení nájemní 

smlouvy k p.p.č. 1018/2 o výměře 

3145 m², a s ohledem na účinnost 

NOZ ukládá starostce obce 

předložení návrhu nové smlouvy 

podle NOZ, která bude upravovat 

pronájem zemědělského 

pozemku.

Termín realizace: 30. 1. 2014 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

13. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na realizaci dotazníkového 

šetření k oblasti poskytování 

sociálních služeb pro občany obce 

a rozhodla o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

místostarostku obce k zajištění 

této akce.

Termín realizace: 28.2. 2014

Zodpovídá: Erika Kohoutová, 

místostarostka obce

14. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o hudební produkci 

mezi SUPRAPHON a.s., se sídlem 

Praha 1, Palackého 740/1, jako 

agenturou a obcí jako pořadatelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

realizace uměleckého vystoupení 

interpreta Davida Deyla dne 

13. 6. 2014 u příležitosti konání 

Rudoltické pouti 2014, za vzájemně 

ujednanou cenu ve výši 70 200 Kč 

bez DPH, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení na VZ 

malého rozsahu opravy místních 

komunikací dle rozpočtu obce 

a Strategického plánu rozvoje obce 

na rok 2014.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

následující složení hodnotící komise:

 o   Předseda komise: Ing. Jan Tejkl

 o   Členové komise: Jiří Just, 

Iva Stránská, Jaroslav Suchý, 

Michal Řeháček

 o   Náhradníci: Lenka Bártlová, 

Michal Petráň, Mgr. Lenka 

Havlenová, Mgr. Michal Blaschke, 

Miloslav Šrámek

Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení na VZ 

malého rozsahu na akci „Dětské hřiště 

u čp. 5 v obci“.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

následující složení hodnotící komise:

 o   Předseda komise: Ing. Jan Tejkl

 o   Členové komise: Helena Filípková, 

Erika Kohoutová, Mgr. Ivo Kolomý, 

Roman Beneš

 o   Náhradníci: Michal Petráň, 

Jiří Just, Iva Stránská, Lenka Bártlová, 

Libor Dostál 

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

jako objednatelem a MgA. Mikuláš 

Medlík se sídlem Lubná 220, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je DÚR – Dětské hřiště u čp. 5 v obci 

Rudoltice – návrh uspořádání 

vycházející z projednaného konceptu. 

Řešení umístění herních prvků 

a mobiliáře, zeleně, zpevněných ploch 

a oplocení. Řešené území: zahrada 

čp. 5 na parcele č. 423/1, za vzájemně 

ujednanou cenu 20.400 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

jako objednatelem a MgA. Mikuláš 

Medlík se sídlem Lubná 220, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je návrh uspořádání vycházející 

z projednaného konceptu a DUR 

„Dětské hřiště u čp. 5 v obci 

Rudoltice“.

v období od 1. 1. do 31. 12. 2014, 

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. 12.2014, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu těchto 

dohod.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, 

implementaci a provozní podpoře 

informačního systému HELIOS FENIX 

č. F-10-01785 mezi Asseco Solutions, 

a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 

1560/99, jako zhotovitelem, a obcí 

jako objednatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je upgrade programu 

v souladu s aktuálním stavem 

právního řádu ČR, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

vícepráce (sádrokartonové podhledy) 

k  VZ „Třída MŠ v budově OÚ čp. 95“, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla o jejich 

schválení.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

„Rudoltice – místní komunikace 

p.p.č. 82/24 a 82/27“ mezi obcí jako 

objednatelem a Agrostav, a.s. Ústí 

nad Orlicí se sídlem Ústí nad Orlicí, 

Tvardkova 1191, jako zhotovitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je změna 

termínu ukončení prací, a rozhodla 

jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Rada obce Rudoltice schvaluje zajištění 

projektové dokumentace na zhotovení 

komunikace na p.p.č. 82/26 a 82/6 

a část p.pč. 89/21 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

vypracování studie proveditelnosti 

na I. etapu chodníků v obci.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o slevu z nájmu bytu ze dne 

6. 1. 2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, vzala na vědomí 

informace starostky o stavu plísně 

v bytě a platební morálce nájemníka, 

a rozhodla žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost p. L. M., bytem 

Rudoltice XXX, o prodloužení 

nájemního vztahu k bytu 620/2, 

vzala na vědomí sdělení Městské 

policie Lanškroun ze dne 27. 1. 2014, 

informace o výjezdu PČR k řešení 

vzájemného konfliktu nájemníků 

bytu,  a rozhodla žádosti nevyhovět 

a nájemní vztah neprodloužit. 

3. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se žádostí o dotaci z rozpočtu obce 

na úhradu nákladů souvisejících 

s provozem prodejny č. 10-205 

Rudoltice na rok 2014 ve výši 100 000, 

s přehledem dosažených tržeb 

prodejny v roce 2013, a na základě 

Smlouvy o poskytování dotace 

z rozpočtu obce na úhradu 

nákladů souvisejících s provozem 

prodejny č. 10-205 Rudoltice, bod 

III. a dále na základě rozpočtu obce 

Rudoltice na rok 2014 rozhodla 

žádosti vyhovět a požadovanou 

dotaci poskytnout.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce dotaci ve výši 100 000 Kč 

žadateli vyplatit.

Termín realizace: 15. 2. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

4. 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. 2014, 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. 2014, 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 

USNESENÍ RADY OBCE 

 •  Nabídka CYRRUS Advisory, a.s. 

Brno

h) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Žádost o příspěvek na dětský 

maškarní karneval

 •  GSM hlásič poruch – vytápění 

MŠ a ŠJ

 •  školská rada – volební řád, 

jmenování členů na další funkční 

období

i) Kultura

 •  Žádost o finanční příspěvek 

na akci „10 let výročí Bachadej“

 •  Žádost o souhlas s užitím znaku 

obce Rudoltice

j)  Různé

 •  Zpráva o činnosti Městské policie 

Lanškroun v obci Rudoltice 

za rok 2013

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. č. 1 k NS 

610/5, 618/10, dodatku č. 2 k NS 

612/8, 620/9, 623/1, 624/10, 

625/4, 626/3, 626/4, dodatku č. 3 

k NS 623/3, dodatku č. 4 

k NS 615/3, dodatku č. 6 k NS 

610/4 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 2013 

a 1/2014, zpracované správcem 

bytového fondu RK Mouřenín 

ke dni 12. 2. 2014.

3. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí zprávu Krajského úřadu 

Pardubického kraje ze dne 

11. 2. 2014 o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 

2013, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o provedení práce 

mezi obcí Rudoltice a Mgr. Marcelou 

Macháčkovou, bytem Rudoltice 1, 

jejímž předmětem jsou redakční 

práce na Rudoltickém zpravodaji 

v období od 1. 1. do 31. 12. 2014, 

a rozhodla její uzavření 

schválit.

5. Rada obce Rudoltice 

projednala cenovou nabídku 

společnosti OPTIMA s.r.o. se sídlem 

Vysoké Mýto, Žižkova 738, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je nabídka 

9. Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí zprávu PČR, OO, Lanškroun 

ze dne 16. 1. 2014 o trestné činnosti 

v okrsku „F“ za rok 2013.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost SDH Rudoltice ze dne 

29. 1. 2014 o vyřazené výčepní 

zařízení a zbytky chlazení z výčepu 

KD v Rudolticích, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti vyhovět.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/12/02/14

1)  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dodatky k NS

 •  Přehled předpisů a plateb 

nájmu a záloh na služby spojené 

s užíváním bytu za období 2013 

a 1/2014

b)  Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 

2013

c)  Dohoda o provedení práce 

na r. 2014

d)  Cenová nabídka na zpracování 

projektové dokumentace na akci 

„Chodníky podél silnice III/315, 

odbočující od obce od I/43“, včetně 

místa pro přecházení přes I/43 

v koordinaci s ŘSD

e)  Sleva z kupní ceny p.p.č. 4293/22 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

f )  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Nová třída MŠ v budově OÚ 

čp. 95

 o  Výběrové řízení na vybavení nové 

třídy MŠ

 o vícepráce (omítky)

g)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Žádost o prodloužení nájemní 

smlouvy na p.p.č. 1018/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o koupi části p.p.č. 28/17 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o uzavření nájemní 

smlouvy a výměr nájemného

Řešení umístění herních prvků 

a mobiliáře, zeleně, zpevněných ploch 

a oplocení.

Řešené území: zahrada čp. 5 – 

p.p.č. 423/1 a parcela na protějším 

břehu 417/1 + lávka (přes vodní tok 

na parcele 3446/2), za vzájemně 

ujednanou cenu 26 450 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této 

smlouvy.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

se žádostí ze dne 22. 1. 2014 

o odkup pozemku pod regulační 

stanicí plynu – Rudoltice – Zámeček, 

k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, umístěné 

na p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a doporučuje 

zastupitelstvu obce schválit záměr 

prodeje v souladu se žádostí.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nabídkou prodeje části p.p.č. 373 

v k.ú. Rudolltice u Lanškrouna 

ze dne 16. 1. 2014 a doporučuje 

zastupitelstvu obce nabídky využít.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost SDH Rudoltice ze dne 

9. 1. 2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je poskytnutí příspěvku na 

pronájem sálu u příležitosti 

pořádání Hasičského plesu dne 

5. 2. 2014, a rozhodla žádosti 

vyhovět a poskytnout příspěvek 

ve výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá 

účetní obce uvedený příspěvek 

vyplatit.

Termín realizace: 15. 2. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

TJ Sokol Rudoltice ze dne 10. 1. 2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem 

je poskytnutí příspěvku na pronájem 

sálu u příležitosti pořádání Sportovního 

plesu dne 25. 1. 2014, a rozhodla 

žádosti vyhovět a poskytnout 

příspěvek ve výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uvedený příspěvek vyplatit.

Termín realizace: 15. 2. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

USNESENÍ RADY OBCE 
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zpracování studie proveditelnosti 

včetně záborového elaborátu 

a zakreslení podzemních sítí akce 

„Chodníky podél silnice III/315, 

odbočující od obce od I/43“ 

včetně místa pro přecházení přes 

I/43 v koordinaci s ŘSD a dále 

na projektovou dokumentaci 

na prodloužení místní komunikace 

na p.p.č. 82/26 a 82/6 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a rozhodla s ní vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce předložením návrhu 

smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace dle 

předložené cenové nabídky.

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se sdělením právní zástupkyně obce 

ohledně projednání slevy z kupní 

ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna a doporučuje 

zastupitelstvu obce schválit 

kompenzaci za zasažení předmětné 

nemovitosti ochranným pásmem 

aleje a optického a metalického 

kabelu O2 dle návrhu obce 

a souhlasu vlastníků předmětné 

nemovitosti.

7. Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyhlášení poptávkového řízení 

na akci „Vybavení třídy MŠ v budově 

OÚ čp. 95 v Rudolticích“.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

následující složení hodnotící komise:

 o   Předseda komise: Mgr. Renata 

Pávková

 o   Členové komise: Alena Prícká, 

Helena Filípková, Martin Prekop, 

Ing. Jan Tejkl

Rada obce Rudoltice projednala 

vícepráce (vnitřní omítky 

nestandardní tloušťky – stav. úpravy) 

k  VZ „Třída MŠ v budově OÚ čp. 95“, 

jejichž položkový rozpočet je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla o jejich schválení.

8. Rada obce Rudoltice opakovaně 

projednala žádost o prodloužení 

nájemní smlouvy na p.p.č. 1018/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

seznámila se vzorem pachtovní 

smlouvy, zpracovaným právní 

zástupkyní obce Mgr. Janou Zwyrtek 

Hamplovou, a 

1) schvaluje zveřejnění záměru 

obce propachtovat p.p.č. 1018/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v souladu 

s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 

Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) 

na fyzické i elektronické úřední 

desce obecního úřadu

2) pověřuje starostku obce 

informováním žadatele o změně 

podmínek dřívějšího pronájmu 

pastviny za účelem zemědělské 

výroby v souvislosti s účinností 

NOZ od 1. 1. 2014

3) v případě souhlasu žadatele 

s uzavřením pachtovní smlouvy 

dle bodu 2 výše, schvaluje na náklady 

žadatele zpracování znaleckého 

posudku na stanovení ceny 

pachtovného v místě a čase obvyklé.

Rada obce Rudoltice ukládá 

obecnímu úřadu v souladu s ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) zveřejnit 

na fyzické i elektronické úřední 

desce Obecního úřadu Rudoltice 

záměr obce propachtovat 

p.p.č. 1018/2 o výměře 3 145 m2 

(kultura pastvina) v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, zapsanou na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí, pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 28. 2. 2014 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila 

se žádostí p. Františka Blaschke 

ze dne 11. 2. 2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je koupě části p.p.č. 28/17 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a doporučila zastupitelstvu obce 

schválit zveřejnění záměru prodeje 

předmětné nemovitosti.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost RC Rudoltický Budulínek ze 

dne 10. 2. 2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je uzavření nájemní 

smlouvy a výměr nájemného k bytu 

v budově OÚ Rudoltice čp. 95 od 

1. 3. 2014, vzala na vědomí přehled 

rudoltických dětí, které využívaly 

od 7/2012 dosud služeb RC 

za sníženou cenu dle dohody 

s obcí, vzala na vědomí výši 

nájemného za užívání bytu k bydlení 

v předchozím období, a schvaluje 

zveřejnění záměru pronajmout 

k podnikání bytovou jednotku 

č. 1 o velikosti 3+1 umístěnou 

v II. NP  domu čp. 95, sestávající 

z pokoje o výměře 15,.12 m², pokoje 

o výměře 13,26 m², z pokoje o výměře 

22,86 m², z kuchyně o výměře 10,77 m², 

z chodby o výměře 18,59 m², 

z koupelny o výměře 5,38 m² a ze 

záchodu o výměře 2 m².

Celková výměra podlahové plochy 

bytu s příslušenstvím je 90,78 m². 

Byt je vybaven záchodovou mísou 

včetně splachovacího zařízení, 

dvěma umývadly, vanou, třemi 

vodovodními bateriemi, plynovým 

kotlem PROGHERM na topení, sedmi 

radiátory, zvonkem, vodoměrem 

na užitkovou teplou vodu 

a vodoměrem na užitkovou 

studenou vodu.

Rada obce Rudoltice ukládá 

obecnímu úřadu v souladu s ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) zveřejnit 

na fyzické i elektronické úřední 

desce Obecního úřadu Rudoltice 

záměr obce pronajmout k podnikání 

bytovou jednotku č. 1 o velikosti 

3+1 umístěnou v II. NP  domu čp. 95, 

zapsaného na LV č. 10001 

u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 

Orlicí, pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna.

Předmětná bytová jednotka sestává 

z pokoje o výměře 15,12 m², pokoje 

o výměře 13,26 m², z pokoje o výměře 

22,86 m², z kuchyně o výměře 

10,77 m², z chodby o výměře 18,59 m², 

z koupelny o výměře 5,38 m² a ze 

záchodu o výměře 2 m².

Celková výměra podlahové plochy 

bytu s příslušenstvím je 90,78 m².

Byt je vybaven záchodovou mísou 

včetně splachovacího zařízení, dvěma 

umývadly, vanou, třemi vodovodními 

bateriemi, plynovým kotlem 

PROGHERM na topení, sedmi radiátory, 

zvonkem, vodoměrem na užitkovou 

teplou vodu a vodoměrem 

na užitkovou studenou vodu.

Termín realizace: 28. 2. 2014 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Rada obce Rudoltice bere 

na vědomí informace starostky 

obce o vyhlášených dotačních 

titulech na rekonstrukci kulturních 

památek i o možnosti monitoringu 

vyhlašovaných dotačních titulů 

do budoucna.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

nabídku CYRRUS Advisory, a.s. Brno 

ze dne 11. 2. 2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je nabídka zpracování 

žádosti o dotaci na rekonstrukci 

státem chráněné památky 

– venkovské usedlosti čp. 5 včetně 

monitoringu vyhlášených dotačních 

titulů v této oblasti.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 

3. 2. 2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je žádost o příspěvek na tombolu 

a příspěvek na pronájem sálu 

v souvislosti s pořádáním Dětského 

maškarního karnevalu dne 1. 3. 2014, 

a rozhodla o poskytnutí příspěvku 

na tombolu ve výši 2 000 Kč 

a příspěvek na pronájem sálu 

ve výši 700 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce výše uvedené příspěvky vyplatit 

zástupci žadatele.

Termín realizace: 28. 2. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku firmy Bromach 

spol. s r.o., jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je GSM hlásič poruch a ovládání 

dvou výstupů topného zařízení 

v budově MŠ a ŠJ Rudoltice, a rozhodla 

s nabídkou vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh volebního řádu Školské rady 

při ZŠ a MŠ Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

o jeho schválení.

Rada obce Rudoltice konstatuje, 

že nejpozději ke dni 15. 2. 2014 

skončilo funkční období stávajícího 

složení Školské rady při ZŠ a MŠ 

Rudoltice.

Rada obce Rudoltice jmenuje 

do Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice 

na funkční období od 16. 2. 2014 

do 15. 2. 2017 za zřizovatele následující 

tři členy: p. Lenku Bártlovou, 

p. Ivu Stránskou a Mgr. Michala 

Blaschke.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost občanského sdružení 

Bachadej ze dne 7. 2. 2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční 

příspěvek na akci „10 let výročí 

Bachadej“, která se uskuteční dne 

28. 6. 2014, a rozhodla žádosti 

vyhovět a poskytnout příspěvek 

ve výši 10 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uvedený příspěvek vyplatit.

Termín realizace: 15. 3. 2014 

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost občanského sdružení Bachadej 

ze dne 3. 2. 2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je souhlas s užitím znaku 

obce Rudoltice na vlajce tohoto 

sdružení, a rozhodla žádosti vyhovět 

a souhlas vyslovit za podmínky, 

že barevné a výtvarné provedení 

znaku nebude měněno a že nebude 

užit způsobem, kterým by se 

projevovala neúcta k tomuto 

symbolu.

11. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí zprávu Městské policie 

Lanškroun v obci Rudoltice za rok 

2013, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

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 RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/04/12/13

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana 

Tejkla a Helenu Filípkovou 

a zapisovatelkou Michaelu 

Zvárovou.

2.  Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje následující program 

zasedání zastupitelstva:

a) Zahájení

      Určení ověřovatelů zápisu

a zapisovatele

b) Schválení programu

c)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, 

o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

d) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Výjimka z nejnižšího počtu žáků 

v ZŠ Rudoltice 

 •  Nová třída MŠ v budově 

OÚ Rudoltice

e) Osadní výbor obce Rudoltice

f )  Dílčí přezkoumání hospodaření 

obce v roce 2013

g)  Nakládání s nemovitostmi 

ve vlastnictví obce

 •  Prodej p.p.č. 4293/14 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Prodej p.p.č. 4245/36 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Prodej části p.p.č. 523 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o prodej p.p.č. 755 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o prodej části 

p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Žádost o prodej části p.p.č. 4340 

a 4337 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Záměr prodeje pozemkových 

parcel v lokalitě Zámeček

 •  Záměr uzavřít dohodu 

o narovnání a naložit 

s p.p.č. 4293/8 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

h)  Nabídka zpětného odkupu 

p.p.č. 4293/19 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

i) Bytový fond

 •  Neutěšený stav BD čp. 276 v obci

 •  Právní stanovisko k výskytu 

plísně v nájemních bytech

j)  Rozpočtové opatření obce 

č. 10/2013

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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k) Rozpočet obce na rok 2014

l)  Strategický plán rozvoje obce 

na roky 2014-2018

m) Různé

n) Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 1/2013, 

o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodlo Obecně 

závaznou vyhlášku obce Rudoltice 

č. 1/2013 schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

ukládá obecnímu úřadu zveřejnit 

OZV č. 1/2013, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních 

odpadů zveřejnit na fyzické 

i elektronické úřední desce nejméně 

po dobu 15 dnů.

Termín realizace: 9. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost Základní školy 

a mateřské školy Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je udělení 

výjimky z nejnižšího počtu žáků 

ve třídě, a tuto výjimku schvaluje 

podle § 23 odst. 3 a 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) na školní rok 

2013/2014.

Obec Rudoltice povoluje výjimku 

z nejnižšího počtu žáků v souladu 

se školským zákonem a prováděcím 

právním předpisem za předpokladu, 

že uhradí zvýšené výdaje na 

vzdělávací činnost školy, a to nad 

výši stanovenou krajským 

normativem.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

se seznámilo s protokolem 

o otevírání nabídek ve veřejné 

zakázce malého rozsahu s názvem 

„Stavební úpravy pro zřízení 

třídy MŠ v objektu čp. 95 

v Rudolticích“, hodnocením 

dílčích kritérií nabídek a celkovým 

hodnocením, a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku 

BROMACH spol. s r.o. se sídlem Praha 

3, Vinohradská 2029/124, 

IČ: 274 67 520, znějící na částku 

991 027 Kč bez DPH.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí, že ke dni 

9. 10. 2013 klesl počet členů Osadního 

výboru obce Rudoltice na 5, když 

k tomuto dni tehdejší člen výboru 

p. P. K. sdělil ukončení svého 

členství ve výboru z důvodu změny 

trvalého bydliště.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zápis z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto 

usnesení, v rámci kterého bylo 

přezkoumáno období od 1. 1. 2013 

do 19. 9. 2013 a jehož závěr zní tak, 

že při dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.

8. 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. J., 

trvale bytem Žichlínek 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. 4293/14 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 

468.690 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 manželi Ing. I. S. a RNDr. J. S., 

oba trvale bytem Lanškroun 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. 4245/36 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 327.060 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 části p.p.č. 523 (p.p.č. 523/2) 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou kupní 

cenu ve výši 1.080 Kč, a rozhodlo 

její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce k podpisu 

této smlouvy.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. manželů 

Č., bytem Rudoltice XXX, o koupi 

p.p.č. 755 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. 755 

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 p.p.č. 755 

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: 16. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. J. V., bytem 

Rudoltice XXX, o koupi části 

p.p.č. 4138/2 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. 4138/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a to v rozsahu, 

jež je graficky znázorněn 

v příloze žádosti a je její nedílnou 

součástí.

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. 4138/2 

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, jež je 

graficky znázorněn v příloze výše 

uvedené žádosti.

Termín realizace: 16. 12. 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 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. 4340 a 4337 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 

v rozsahu, jež je graficky znázorněn 

v příloze žádosti a je její nedílnou 

součástí.

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. 4340 a 4337 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, 

jež je graficky znázorněn v příloze 

výše uvedené žádosti.

Termín realizace: 16. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

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. 4218/6, 

4218/7, 4218/9, 4218/10, 4218/13, 

4218/14, 4218/15, 4218/16, 4218/18, 

4245/2, 4245/3, 4245/4, 4245/5, 

4245/6, 4245/7, 4245/8, 4245/11, 

4245/33, 4245/42, 4245/44, 

4245/45, 4245/46, 4245/47, 

4293/2, 4293/3, 4293/5, 4293/10, 

4293/11, 4293/12, 4293/13, 

4293/24, 4293/25, vše 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

ukládá obecnímu úřadu zveřejnit 

ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, záměr prodeje 

p.p.č. 4218/6, 4218/7, 4218/9, 

4218/10, 4218/13, 4218/14, 

4218/15, 4218/16, 4218/18, 4245/2, 

4245/3, 4245/4, 4245/5, 4245/6, 

4245/7, 4245/8, 4245/11, 4245/33, 

4245/42, 4245/44, 4245/45, 

4245/46, 4245/47, 4293/2, 4293/3, 

4293/5, 4293/10, 4293/11, 4293/12, 

4293/13, 4293/24, 4293/25, vše 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 16. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

se seznámilo s návrhem dohody 

o narovnání mezi DSO 

Lanškrounsko, obcí Rudoltice 

a manžely N., bytem Rudoltice XXX, 

a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje zveřejnění 

záměru obce uzavřít dohodu 

o narovnání, jejíž součástí bude 

bezplatný převod pozemku parcelní 

číslo 4293/8 v katastrálním území 

Rudoltice u Lanškrouna.“

Termín realizace: 16. 12. 2013

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo nabídku zpětného 

odkupu p.p.č. 4293/19 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, podanou vlastníkem 

p. S. K. dne 22. 11. 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

v souladu s Kupní smlouvou 

a smlouvou o věcném předkupním 

právu ze dne 1. 9. 2009, a rozhodlo 

předkupního práva nevyužít.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje rozpočtové opatření 

obce Rudoltice č. 10/2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je dotace 

na rekonstrukci MŠ a dále převod 

z investičního fondu ZŠ.

11.  Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje rozpočet obce Rudoltice 

pro rok 2014 takto:

 o  celkové příjmy rozpočtu ve výši 

26 450 300 Kč

 o  celkové výdaje rozpočtu ve výši 

23 400 300 Kč

 o  financování ve výši  

3 050 000 Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

stanovuje, že ve výdajové stránce 

rozpočtu nesmí být překročen 

jím stanovený objem provozních 

a investičních výdajů dle 

jednotlivých paragrafů schváleného 

rozpočtu roku 2014. V rámci 

paragrafů se změna v jednotlivých 

položkách výdajů povoluje.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje dle svých kompetencí 

vyhrazených zákonem o obcích 

poskytnutí neinvestičního 

příspěvku dle návrhu rozpočtu 

na rok 2014 příspěvkové organizaci 

ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 

1 070 tis. Kč. 

Z toho 600 tis. Kč může být 

použito pouze na nákup energií 

(elektřina, plyn, voda). Poskytnutý 

příspěvek podléhá finančnímu 

vypořádání za rok 2014.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje poskytnutí účelové dotace 

TJ SOKOL RUDOLTICE ve výši 

120 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje poskytnutí účelové dotace 

PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad 

Orlicí ve výši 20 tis. Kč.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

konstatuje, že návrh Strategického 

plánu rozvoje obce na roky 

2014-2018 byl v dostatečném časovém 

předstihu předložen občanům 

obce k posouzení a případným 

připomínkám.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Strategického 

plánu rozvoje obce na roky 

2014-2018, včetně připomínek 

a podnětů k tomuto návrhu 

předložených občany obce, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a schvaluje Strategický 

plán rozvoje obce na roky 

2014-2018 v podobě, jež je rovněž 

nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Lenka Bártlová, v. r., starostka obce

Erika Kohoutová, v. r., místostarostka obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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STATISTIKA ZASTUPITELSTVA OBCE

Obecní úřad v Rudolticích

Rudoltice čp. 95

561 25

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

STATISTIKA ÚČASTI A HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ 
NA VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH ZASTUPITELSTVA OBCE

Účast na zasedáních zastupitelstva obce

ZASTUPITELÉ

POČET ZASEDÁNÍ

V ROCE 2013
CELKEM 

OD VOLEB 
V ROCE 2010

5 19

Bártlová Lenka 5 19

Kohoutová Erika 5 19

Filípková Helena 5 19

Ing. Tejkl Jan 4 16

Žáček Daniel 5 19

Mgr. Bednář Richard 5 19

Mgr. Blaschke Michal 3 13

Just Jiří 5 19

Stránská Iva 5 16

Beneš Roman 2 10

Mgr. Havlenová Lenka 4 13

Mgr. Kolomý Ivo 2 8

Řeháček Michal 1 11

Suchý Jaroslav 2 10

Šrámek Miloslav 1 9

Statistika hlasování zastupitelů obce

 ZASTUPITELÉ

CELKEM V ROCE 2013

68

PRO PROTI ZDRŽEL SE

Bártlová Lenka 67 1 0

Kohoutová Erika 67 1 0

Filípková Helena 66 1 1

Ing. Tejkl Jan 47 1 1

Žáček Daniel 67 1 0

Mgr. Bednář Richard 62 1 1

Mgr. Blaschke Michal 43 1 2

Just Jiří 67 1 0

Stránská Iva 54 1 0

Beneš Roman 28 0 1

Mgr. Havlenová Lenka 50 2 4

Mgr. Kolomý Ivo 21 1 7

Řeháček Michal 10 0 0

Suchý Jaroslav 28 0 1

Šrámek Miloslav 10 0 0


