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1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Dohoda o ukončení nájmu bytu

 •  Dodatek k NS – domovní důvěrník

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Přehled předpisů a plateb 

nájmu a záloh na služby spojené 

s užíváním bytu za období 2/2014

b) Rozpočtové opatření obce č. 1/2014

c)  Dopravní nehoda dne 14. 3. 2014 

v lokalitě Zámeček

d)  Smlouva o dílo „Chodníky podél 

silnice III/315, odbočující do obce 

od I/43“, včetně místa pro přecházení 

přes I/43; Prodloužení místní 

komunikace“

e)  Dohoda o poskytnutí účelové 

dotace a údržbě čistoty a pořádku 

autobusových zastávek pro 

I. pololetí r. 2014 

f )  Dohoda o poskytnutí účelové 

dotace TJ SOKOL Rudoltice v r. 2014

g) SDH Rudoltice

 •  Dohody o členství v Jednotce SDH 

obce Rudoltice

 •  Odstoupení z funkce velitele 

Jednotky SDH obce Rudoltice

 •  Jmenování nového velitele 

Jednotky SDH obce Rudoltice

 •  Dohody o ukončení členství 

v Jednotce SDH obce Rudoltice

 •  Pořízení automobilu pro SDH 

Rudoltice

h)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Rozšíření kanalizační sítě

 •  Betonové skříňky na plyn 

 •  Oprava místních komunikací 

v záplavovém území vodního toku 

Lukávka

i)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Dětské hřiště u čp. 5

 ••  Dohoda o provedení 

záchranného archeologického 

výzkumu u čp. 5

 ••  Cenová nabídka na zhotovení 

dokumentace pro vydání 

rozhodnutí 

 •  umístění stavby – lávka u dětského 

hřiště

 •  Dětské hřiště v lokalitě Zámeček

 •  Cenová nabídka na autobusovou 

zastávku a mobiliář k cyklostezce

 •  Odstoupení od žádosti 

o prodloužení nájemní smlouvy 

na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Nájemní smlouva k bytu v budově 

čp. 95 + smlouva o poskytnutí 

příspěvku

 •  Výběrové řízení na revitalizaci 

zahrady MŠ Rudoltice

 •  Návrh kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu 

k p.p.č. 4245/33 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

j) Kultura

 •  Příměstský tábor 2014

 •  Rudoltická pouť 2014

k) Různé

 •  Vyúčtování neinvestiční dotace 

(KONZUM)

 •  Objednávka na zakoupení 1 ks 

kontejneru (BD 261)

 •  LED osvětlení

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS č. 616/13, 616/9, 616/8, 

617/2, 619/4 a 261/8 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 2 k NS 604/9, 612/5, 612/7, 

612/12, 618/3, 621/9, 623/9, dodatku 

č. 3 k NS 603/1, 620/6 a dodatku č. 5 

k NS 612/11 a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dohody o ukončení nájmu bytu č. 612/3 

ke dni 31. 3. 2014, a to z důvodu 

poškození bytu v důsledku dopravní 

nehody dne 14. 3. 2014.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k NS č. 624/3, 

jehož předmětem je sleva z nájmu 

za výkon funkce domovního důvěrníka 

od 4/2014, a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě 

čp. 619 ze dne 12. 2. 2014, výpověď 

z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 617 

ze dne 26. 2. 2014, výpověď z nájmu 

bytu č. 8 v domě čp. 616 ze dne 

4. 3. 2014 a výpověď z nájmu bytu 

č. 6 v domě čp. 601 ze dne 17. 3. 2014, 

jež 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 2/2014, zpracované 

správcem bytového fondu RK Mouřenín 

ke dni 18. 3. 2014.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 1/2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je finanční vypořádání voleb, 

příspěvek TJ Sokol Rudoltice, ZŠ 

a MŠ, Bachadej, knihovně Lanškroun 

a VPP, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.

4. Rada obce Rudoltice bere na vědomí, 

že dne 14. 3. 2014 v 11.10 hod. došlo 

obci na sídlišti Zámeček k dopravní 

nehodě, v důsledku které byl poškozen 

sloup VO a dále bytový dům čp. 612 

a byt č. 3 v tomto domě.
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Rada obce Rudoltice schvaluje 

připojení se obce s náhradou škody 

v trestním řízení výše uvedené 

dopravní nehody ve výši, která bude 

vyčíslena po zpracování posudku 

statikem Ing. Karlem Škeříkem se 

sídlem Na Lánech 41, Litomyšl 

na bytový dům čp. 612.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

doplnění dopravního značení v obytné 

zóně Zámeček o „Zákaz vjezdu 

nákladních automobilů“ s dodatkovou 

tabulkou „Dopravní obsluze vjezd 

povolen“.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako 

objednatelem a společností OPTIMA 

s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 

738, jako zhotovitelem, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zpracování 

projektové dokumentace – 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 za vzájemně ujednanou 

cenu za dílo ve výši 58 080 Kč 

včetně DPH, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce podpisem smlouvy o dílo 

na zpracování projektové dokumentace 

dle předložené cenové nabídky.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o poskytnutí účelové 

dotace a údržbě čistoty a pořádku 

autobusových zastávek pro I. pololetí 

r. 2014 mezi obcí a PS Vodní sporty, 

Pionýr Ústí nad Orlicí se sídlem Na Pláni 

1347, Ústí nad Orlicí, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je poskytnutí účelové 

dotace ve výši 10 000 Kč na podporu 

činnosti s mládeží v obci Rudoltice 

v I. pololetí roku 2014 a závazek 

PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad 

Orlicí bezplatně provádět pravidelnou 

údržbu čistoty a pořádku 5 

autobusových zastávek v obci, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o poskytnutí účelové 

dotace v r. 2014 mezi obcí Rudoltice 

a TJ Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 

čp. 64, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je poskytnutí účelové dotace ve výši 

80 000 Kč na krytí části provozních 

nákladů TJ Sokol Rudoltice v roce 2014 

a dále účelové dotace ve výši 40 000 Kč 

na krytí části nákladů spojených 

s rekonstrukcí rozvodů elektřiny 

v budově čp. 64 v obci Rudoltice, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

8. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dohod o členství v Jednotce 

sboru dobrovolných hasičů obce 

Rudoltice mezi obcí Rudoltice a p. J. M., 

bytem Rudoltice XXX, p. T. Ch., bytem 

Rudoltice XXX a p. P. A., bytem 

Rudoltice XXX, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí odstoupení z funkce velitele 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce Rudoltice ze strany p. Z. B., 

nar. XXX, bytem Rudoltice XXX, 

ke dni 28. 2. 2014.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

jmenování p. J. M., nar. XXX, bytem 

Rudoltice XXX, velitelem Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce 

Rudoltice ke dni 1. 3. 2014.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dohod o ukončení členství 

v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 

obce Rudoltice mezi obcí Rudoltice 

a p. M. C., bytem Rudoltice XXX, 

a p. Z. B., bytem Rudoltice XXX. 

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem starosty SDH Rudoltice 

na pořízení automobilu pro SDH 

a pověřuje starostku obce 

zajištěním veškerých informací 

v souvislosti s návrhem na zakoupení 

navrhovaného vozu.

9. Rada obce Rudoltice schvaluje 

rozšíření kanalizační sítě v části 

p.p.č. 1646/8 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna v rozsahu, jež je 

graficky znázorněno v příloze tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

situaci se zcizenými částmi betonových 

skříněk na uzávěr zemního plynu 

na parcelách v lokalitě Zámeček, které 

jsou ve vlastnictví obce; bere na vědomí 

výši předpokládaných nákladů 

spojených s nápravou tohoto stavu 

a učinění nápravy schvaluje.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. opravu, příp. 

nové pořízení betonových skříněk 

na uzávěr zemního plynu na parcelách 

v lokalitě Zámeček, které jsou 

ve vlastnictví obce.

Termín realizace: 30. 5. 2014

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výstupy ze společného místního šetření, 

které se uskutečnilo dne 18. 3. 2014 

na místních komunikacích v blízkosti 

vodního toku Lukávka, které současně 

leží v jeho záplavovém území.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

zpracování projektové dokumentace 

na zpevnění břehu vodního toku 

Lukávka v rozsahu, jež je graficky 

znázorněn v příloze tohoto usnesení.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o provedení 

záchranného archeologického výzkumu 

uzavřené mezi obcí jako objednatelem 

a Regionálním muzeem ve Vysokém 

Mýtě se sídlem Šemberova 125, 

Vysoké Mýto, jako zhotovitelem, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je provedení 

záchranného archeologického výzkumu 

včetně dokumentace a dalšího 

zpracování nálezů na akci „stavba 

dětského hřiště u čp. 5, k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna“ za nákladů, které 

nepřekročí částku 10 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku autorizovaného 

architekta MgA. Mikuláše Medlíka, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby – lávka u dětského hřiště, 

a rozhodla vyslovit s ní souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k zajištění návrhu smlouvy o dílo 

v souladu s touto cenovou nabídkou.

Rada obce Rudoltice schvaluje návrh 

dětského hřiště v lokalitě Zámeček, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku BO CO, spol. s r.o. 
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Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

objednávku bytového domu čp. 261 

na zakoupení 1 ks kontejneru 

na směsný odpad o objemu 1 100 l.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

místostarostku obce k vyřízení této 

objednávky.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

nabídku p. Romana Chládka se sídlem 

Albrechtice, týkající se LED osvětlení 

venkovních i vnitřních prostor.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/02/04/14

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Přidělení bytu mimo pořadí 

v seznamu žadatelů – mimořádné 

důvody

 •  Protokol o druhé fyzické kontrole 

naplnění podmínek smlouvy 

o poskytnutí dotace z prostředků 

SFRB na výstavbu bytů 

– III b. etapa výstavby

b) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Dokončení stavebních úprav II. NP 

čp. 95 – nová třída MŠ

 •  Zápis dětí do MŠ pro škol. rok 

2014/2015

 •  Kritéria přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání dětí 

od škol. roku 2014/2015

 •  Roční účetní závěrka a výsledek 

hospodaření za rok 2013

c)  Výsledek hospodaření VISION 

Rudoltice s.r.o. za rok 2013

d)  Koupě hasičského vozu pro SDH 

Rudoltice

e)  Žádost o finanční podporu pro 

záchrannou stanici 

f )  Žádost o peněžitý dar na zřízení 

a provoz babyboxů

g) Změna autobusových JŘ

h)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Operační program Windows XP 

v PC na OÚ

na revitalizaci zahrady MŠ Rudoltice 

dle projektové dokumentace Daniela 

Slavíka se sídlem Lubník 714.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

následující složení hodnotící komise:

 ••  Předseda komise: 

Mgr. Renata Pávková

 ••  Členové komise: Alena Prícká, 

Roman Beneš, Iva Stránská, 

Ing. Jan Tejkl

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi 

obcí jako prodávající a překupníkem 

z předkupního práva a manžely J. V., 

bytem Rýmařov XXX a V. V., bytem 

Třebíč XXX, jako kupujícími a dlužníky 

z předkupního práva, jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/33 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a doporučuje zastupitelstvu obce 

předmětnou kupní smlouvu schválit.

11. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uspořádání Příměstského táboru 2014 

ve dnech 14. – 18. 7. a 18. – 22. 8. 2014 

a pověřuje Daniela Žáčka organizací 

táboru.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

příspěvek ve výši 2 000 Kč na každý 

turnus tábora.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uspořádání Rudoltické pouti 2014 

ve dnech 13. – 15. 6. 2014 a pověřuje 

starostku obce organizací pouti.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky o připravovaném 

3denním programu Rudoltické 

pouti 2014.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o zajištění zábavných atrakcí 

mezi obcí jako pořadatelem a Františkem 

Lagronem se sídlem Přelouč, Pražská 

562, jako dodavatelem, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zajištění zábavných 

atrakcí na Rudoltickou pouť v termínu 

od 14. do 15. 6. 2014, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

12. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí vyúčtování neinvestiční dotace 

z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny 

č. 10-205 Rudoltice za rok 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

se sídlem Ústí nad Orlicí, Letohradská 

1363, na autobusovou zastávku 

a mobiliář k cyklostezce, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

s ní vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k objednání předmětných prvků 

dle cenové nabídky.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zveřejnění úmyslu obce propachtovat 

p.p.č. 1018/2 v k. Rudoltice 

u Lanškrouna na úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 

28. 2. – 17. 3. 2014.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

odstoupení p. Karla Málka se sídlem 

Ostrov 35 od žádosti o prodloužení 

nájemní smlouvy, podané dne 

20. 12. 2013 na pronájem (pacht) 

pozemku p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zveřejnění úmyslu obce pronajmout 

k podnikání bytovou jednotku č. 1 

o velikosti 3+1 umístěnou v II. NP 

domu čp. 95 na úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 

28. 2. – 17. 3. 2014.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání mezi obcí jako 

pronajímatelem a RC Rudoltickým 

Budulínkem jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pronájem 

bytové jednotky č. 1 o velikosti 3+1 

umístěnou v II. NP  domu čp. 95 

na dobu určitou 5 let za vzájemně 

ujednané nájemné ve výši 

4 540 Kč/měsíc.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na provoz mezi obcí a RC 

Rudoltický Budulínek, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je poskytnutí příspěvku 

na provoz RC ve výši 50 Kč za každý 

den a dítě s trvalým bydlištěm 

v obci Rudoltice, které bude RC 

navštěvovat a současně nebude 

splňovat podmínky pro přijetí do MŠ 

Rudoltice, a to buď z věkových či 

zdravotních důvodů.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení 

2
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Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu darovací smlouvy.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

návrh Krajského úřadu Pardubického 

kraje ohledně změn autobusových 

jízdních řádů, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vznesený nesouhlas ze strany obce se 

zrušením dvou autobusových spojů.

9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o užívání operačního programu 

Windows XP na PC na OÚ a pověřuje 

starostku k nejekonomičtějšímu řešení 

této problematiky.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

a MgA. Mikulášem Medlíkem se sídlem 

Lubná 220, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je úprava a tisk dokumentace „Dětské 

hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice“ určené 

pro výběr zhotovitele za vzájemně 

ujednanou cenu díla ve výši 3 250 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 

a MgA. Mikulášem Medlíkem se sídlem 

Lubná 220, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zhotovení DÚR – Lávka přes 

potok Rudoltička u dětského hřiště 

u čp. 5 v obci Rudoltice za vzájemně 

ujednanou cenu díla ve výši 10 200 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o povinné evidenci kácení 

stromů jak v obci tak i v lesích 

ve vlastnictví obce.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. vést evidenci 

kácení stromů v obci mimo les dle 

předlohy, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost p. Josefa Kopeckého se sídlem 

Lanškroun, Kollárova 449 o umístění 

reklamní cedule na prodej a servis 

praček, myček a sporáků v lokalitě 

sídliště Zámeček, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

Rada obce Rudoltice schvaluje kritéria 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

dětí od školního roku 2014/2015, jež 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení 

a vychází z doporučení Veřejného 

ochránce práv.

Rada obce Rudoltice schvaluje roční 

účetní závěrku za rok 2013 a výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola 

Rudoltice – zisk ve výši 129 838,67 Kč. 

Současně schvaluje převod 

hospodářského výsledku za rok 

2013 do rezervního fondu tvořeného 

ze zlepšeného hospodářského 

výsledku (účet 413) ve výši 

129 838,67 Kč.

4. Rada obce Rudoltice schvaluje 

výsledek hospodaření VISION Rudoltice 

s.r.o. za rok 2013 – zisk ve výši 64 855 Kč.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh kupní smlouvy mezi Václavem 

Starým, Stavební stroje se sídlem 

U Bažantnice 703, Heřmanův 

Městec, a obcí, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je Volkswagen Crafter,  

VIN: WV1ZZ2EZ86022497, 

rok výroby 2008, RZ: 5E08725 

za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 300 000 Kč včetně DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 

obce k podpisu této smlouvy.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o finanční podporu pro 

Záchrannou stanici Zelené Vendolí, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 

finanční dar ve výši 2 000 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k sepisu a podpisu 

darovací smlouvy.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Občanského sdružení Babybox 

pro odložené děti – STATIM o finanční 

dar na zřízení a provoz babyboxů, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 

finanční dar ve výši 5 000 Kč.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

darovací smlouvy mezi Občanským 

sdružením Babybox pro odložené děti 

– STATIM se sídlem Praha 10, Hájek 

88, a obcí, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je peněžitý dar na zřízení a provoz 

babyboxů ve výši 5 000 Kč.

i)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Smlouva o dílo – úprava a tisk 

dokumentace „Dětské hřiště u čp. 5 

v obci Rudoltice“ pro výběrové řízení

 •  Smlouva o dílo – DÚR – lávka 

přes potok u dětského hřiště čp. 5 

v obci Rudoltice

 •  Nabídka dodávky zemního plynu ČEZ

 •  Evidence kácení stromů v obci

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

k p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Žádost o umístění reklamní cedule

 •  Pojištění čp. 5

j) Kultura

 •  Velikonoční turnaj ve stolním 

tenisu

k) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS č. 263/9 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS 609/9, 611/11, 

611/13, 615/2, 622/1, č. 2 k NS 602/5, 

606/2, 612/13, 614/7, 622/2, 628/3, 

č. 3 k NS 605/2, č. 4 k NS 614/2, 624/1, 

č. 5 k NS 610/11, č. 8 k NS 614/8 a č. 16 

k NS 614/11a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

přidělení bytu mimo pořadí v seznamu 

žadatelů z mimořádných důvodů 

sdělených MěÚ Lanškroun žadatelům 

A. D. a J. D. dle žádosti, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Protokol o druhé fyzické kontrole 

naplnění podmínek smlouvy 

o poskytnutí dotace z prostředků SFRB 

na výstavbu nájemních bytů v obcích 

pro příjmově vymezené osoby dle 

NV č. 146/2003 Sb. uskutečněné dne 

26. 3. 2014 ohledně III b. etapy výstavby, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

dokončení stavebních úprav II. NP 

čp. 95, ve kterých nově vznikly prostory 

nové třídy MŠ.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

termín převzetí díla od dodavatele 

stavby.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

termín zápisu dětí do MŠ pro školní rok 

2014/2015.

USNESENÍ RADY OBCE 

Rada obce Rudoltice projednala 

výpověď z nájmu bytu č. 613/1, 

učiněnou nájemnici z důvodu 

dlouhodobého neplacení nájmu, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a s výpovědí vyslovuje souhlas.

Rada obce Rudoltice projednala výzvu 

k vyklizení bytu č. 617/7, učiněnou 

nájemnici z důvodu dlouhodobého 

neplacení nájmu, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a s výzvou 

vyslovuje souhlas.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 3/2014, zpracované 

správcem bytového fondu RK Mouřenín 

ke dni 9. 4. 2014.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci VPP a poskytnutí 

příspěvku, spolufinancovaného ze SR 

a ESF č. UOA-VN-13/2014 č. projektu 

CZ.1.04/2.1.00/03.00015, mezi obcí 

a ÚP ČR, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

vytvoření 2 pracovních míst s druhem 

práce „Pomocný dělník při úklidu 

a údržbě veřejné zeleně, 

lesa a komunikací, budov a dalších 

objektů v majetku obce“, a rozhodla 

její uzavření schválit s účinností 

od 1. 3. 2014.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu dohody.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o započtení pohledávek 

a závazků mezi obcí a Vratislavem 

Pecháčkem, OLH, se sídlem Svinná 

10, jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

zápočet částky 98 715,70 Kč s tím, 

že po provedeném zápočtu bude obci 

doplaceno 271 839,30 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

5. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí žádost o poskytnutí informace 

podle zák. č. 106/1999 Sb. č. 1/2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a ukládá Obecnímu úřadu 

Rudoltice odpovědět v zákonem 

stanovené lhůtě.

Termín realizace: 29. 4. 2014 

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka

 •  Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů (EKO-KOM)

h)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce

 •  Akceptování žádosti o poskytnutí 

dotace na akci „Zateplení ZŠ 

Rudoltice“

 •  Statické posouzení poškozených 

konstrukcí BD čp. 612 po nárazu 

nákladního automobilu a návrh 

jejich sanace

 •  Žádost o výměnu vany v BD 

čp. 262/11

 •  Výsledek výběrového řízení 

– dětské hřiště u čp. 5

 •  Výběrové řízení na revitalizaci 

zahrady MŠ Rudoltice – doplnění 

hodnotící komise o náhradníky

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Pojištění čp. 5

 •  Dohoda o narovnání 

(DSO – obec – manželé N.)

 •  Žádost o odkoupení části 

p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

j) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k NS 261/1 a NS 

264/4, dodatku č. 2 k NS 263/6, NS 

263/7, NS 264/7 a NS 264/12, dodatku 

č. 3 k NS 264/6, dodatku č. 4 k NS 261/3 

a dodatku č. 5 k NS 261/6, týkající se 

vyvložkování van, a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 16. 1. 2014, 

vzala na vědomí výsledky lustrace 

v CEE a schvaluje přidělení bytu 

žadatelům dle seznamu, jenž 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 V. G. ml. ze dne 16. 4. 2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je žádost 

o mimořádné přidělení bytu jeho 

otci, a rozhodla žádosti nevyhovět, 

neboť se nejedná o důvod zvláštního 

zřetele hodný. 

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi 

obcí jako prodávající a překupníkem 

z předkupního práva a L. L. a K. Ch., 

oba bytem Lanškroun XXX, jako 

kupujícími a dlužníky z předkupního 

práva, jejímž předmětem je prodej 

p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a doporučuje 

zastupitelstvu obce předmětnou kupní 

smlouvu schválit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o vývoji 

pojištění domu čp. 5 v obci.

11. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uspořádání Velikonočního turnaje 

ve stolním tenisu v sobotu 19. dubna 

2014 v místní tělocvičně.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/17/04/14

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dodatky k NS – vyvložkování van

 •  Zasedání OVBZ dne 14. 4. 2014

 •  Žádost o mimořádné přidělení 

bytu

 •  Výpověď z nájmu bytu 613/1, 

výzva k vyklizení bytu 617/7

 •  Přehled předpisů a plateb 

nájmu a záloh na služby spojené 

s užíváním bytu za období 

3/2014

b)  Dohoda o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci VPP

c)  Dohoda o započtení pohledávek 

a závazků (obec – V. Pecháček)

d)  Žádost o poskytnutí informace podle 

zák. č. 106/1999 Sb. č. 1/2014

e) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Uzavření MŠ o letních prázdninách 

2014

 •  Žádost o příspěvek na zájezd

f ) Změna autobusových JŘ

g) Odpadové hospodářství obce

 •  Smlouva o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů 

(EKO-KOM)

USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy. 

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s upraveným návrhem Dohody 

o narovnání mezi DSO Lanškrounsko, 

obcí a manžely N., bytem Rudoltice 

XXX, vzala na vědomí schválení tohoto 

návrhu ze strany DSO Lanškrounsko 

i manželů N., a doporučuje 

zastupitelstvu obce předmětnou 

dohodu o narovnání schválit.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s žádostí Společenství vlastníků 

domu čp. 12 ze dne 3. 4. 2014, jejímž 

předmětem je žádost o odkoupení 

části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a doporučuje 

zastupitelstvu schválit zveřejnění 

záměru prodeje dle specifikace 

v žádosti.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/06/05/14

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dodatky k NS – domovní důvěrník 

BD čp. 612

 •  Žádost o mimořádné přidělení 

bytu

 •  Výpověď z nájmu bytu 261/2

b)  Závěrečný účet obce Rudoltice 

za rok 2013

c) Rozpočtové opatření č. 2/2014

d)  Rozhodnutí Celního úřadu pro 

Jihomoravský kraj o posečkání

e)  Žádost o poskytnutí informace 

č. 2/2014

f ) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

SFŽP na rekonstrukci ZŠ

 •  Žádosti o grant z rozpočtu PK

g) Změna autobusových JŘ

h)  Projekt „Chodník podél silnice 

III/31513 v Rudolticích“

i)  Projekt „Multifunkční hřiště 

na p.p.č. 2472/2, 2472/4 a 4487 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna“

9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky o akceptaci žádosti 

obce o poskytnutí dotace z OP ŽP 

na akci „Zateplení ZŠ Rudoltice“.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výsledky statického posouzení 

Ing. Karla Škeříka, projektanta z oboru 

statika a sanace stavebních konstrukcí, 

se sídlem Litomyšl, Na Lánech 41, 

poškozených konstrukcí BD čp. 612 

po nárazu nákladního automobilu 

a návrh jejich sanace, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

uplatnění náhrady škody z povinného 

ručení majitele nákladního automobilu, 

který dle sdělení PČR byl účastníkem 

výše uvedené dopravní nehody.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost nájemníků BJ č. 262/11 ze dne 

3. 4. 2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je výměna vany z důvodu opravy 

odpadu v bytě, a rozhodla žádosti 

vyhovět za podmínky, že žadatelé si 

svépomocí provedou práce s obezděním 

a následným obložením vany. 

Materiál poskytne obec.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s protokolem o otevírání obálek 

a hodnocením dílčích kritérií nabídek 

a celkovým hodnocení veřejné zakázky 

malého rozsahu „Dětské hřiště u čp. 5 

v obci Rudoltice“ a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku uchazeče 

TR Antoš s.r.o. s nabídkovou cenou 

1 434 027 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

k podpisu smlouvu o dílo, jež je 

nedílnou součástí nabídky.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

náhradníky členů hodnotící komise pro 

výběrové řízení na revitalizaci zahrady 

MŠ Rudoltice následovně:

 ••  Náhradníci: 

Daniel Žáček, Iveta Jílková, 

Martin Janů, Romana Málková, 

Lenka Bártlová

10. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh pojistné smlouvy č. 232308915 

mezi obcí jako pojistníkem a Allianz 

pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 8, 

Ke Štvanici 656/3, jako pojistitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

pojištění domu čp. 5 v obci Rudoltice 

za roční pojistné ve výši 1 608 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

6. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výsledky šetření mezi rodiči k otázce 

uzavření MŠ o letních prázdninách 2014 

a doporučuje ředitelce školy uzavření 

MŠ v době od 30. 6. do 18. 7. 2014.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 17. 4. 2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

žádost o finanční příspěvek na zájezd 

do Divadla Šumperk dne 24. 4. 2014 

a rozhodla žádosti vyhovět a uhradit 

náklady spojené s autobusovou 

dopravou.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uhradit náklady spojené 

s autobusovou dopravou dle 

předložené faktury.

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

kontrolu hygienické stanice MŠ a ŠJ 

dne 17. 4. 2014, jejíž závěr byl bez závad.

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o vývoji 

návrhu změn autobusových JŘ ze strany 

KÚ PK od 6/2014.

8. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů 

mezi EKO-KOM, a.s. se sídlem Praha 4, 

Na Pankráci 1685/17, a obcí, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je v rámci 

provozování Odpadového systému obce 

odběr použitých obalů od spotřebitelů 

za účelem využití nebo odstranění 

odpadu z obalů, recyklace odpadu 

z obalů nebo jeho další využití 

v souladu se zákonem, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů mezi EKO-KOM, a.s. se sídlem 

Praha 4, Na Pankráci 1685/17, a obcí, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je 

pověření společnosti EKOLA České 

Libchavy, s.r.o. se sídlem České 

Libchavy 172, jako dodavatele plněním 

některých povinností vůči společnosti 

EKO-KOM, a.s. se sídlem Praha 4, 

Na Pankráci 1685/17, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu výše uvedené smlouvy 

a dodatku. 
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Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako 

objednatelem a Zdeňkem Nekovářem, 

soukromým vodohospodářem se sídlem 

Moravská Třebová, Tyršova 32, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zajištění plnění 

povinností funkce odborného dohledu 

během provozu obecních ČOV a obecních 

kanalizací, a to za vzájemně ujednanou 

cenu 5 000 Kč bez DPH měsíčně, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s protokolem o otevírání obálek 

a hodnocením dílčích kritérií nabídek 

a celkové hodnocení veřejné zakázky 

malého rozsahu „Opravy místních 

komunikací v obci Rudoltice v r. 2014“, 

jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a na základě vyhodnocení nabídek 

schvaluje jako nejvhodnější nabídku 

firmy STRABAG a.s. se sídlem Kladská 

1082, Hradec Králové, IČ: 608 38 744.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a STRABAG a.s. se 

sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je oprava místních 

komunikací v obci Rudoltice v r. 2014 

při celkové ceně za dílo 2 873 941 Kč bez 

DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala přehled 

změnových listů ohledně stavebních 

úprav pro zřízení třídy MŠ v objektu 

čp. 95, jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a vyslovuje s nimi souhlas.

Rada obce Rudoltice schvaluje opravu 

zábradlí mostku od areálu ZŠ a MŠ do TJ 

Sokol Rudoltice.

12. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi 

obcí Rudoltice na straně jedné, jako 

prodávající a oprávněnou z předkupního 

práva, T. P., trvale bytem Lanškroun 

XXX, na straně druhé, jako kupujícím 

a povinným z předkupního práva, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

prodej p.p.č. 4293/11 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 298 140 Kč, 

a doporučuje zastupitelstvu kupní 

smlouvu schválit.

č. 2/2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je oprava veřejného osvětlení, SMS 

ČR, DSO Lanškrounsko – příspěvek, 

příspěvky Rudoltickému Budulínku 

a úřad práce.

5. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí rozhodnutí Celního úřadu pro 

Jihomoravský kraj ze de 15. 4. 2014, 

č.j. 39736-10/2014-530000-11, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je posečkání 

s úhradou nedoplatku ve výši 100 000 Kč, 

který byl obci uložen rozhodnutím 

ÚOHS, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-

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

6. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí žádost o poskytnutí informace 

podle zák. č. 106/1999 Sb. č. 2/2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je seznam 

investičních plánů obce pro rok 2014, 

a ukládá Obecnímu úřadu Rudoltice 

odpovědět v zákonem stanovené lhůtě.

Termín realizace: 9. 5. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Rozhodnutí ministra životního prostředí 

č. 14165503-SFŽP ze dne 11. 4. 2014, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je poskytnutí 

dotace ze SFŽP  na projekt „Zateplení 

budovy ZŠ Rudoltice“ ve výši 98 206 Kč 

s tím, že dotace z FS bude činit 

1 669 510 Kč, když celkové způsobilé 

výdaje projektu činí 1 964 130 Kč.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu 

Pardubického kraje, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o jednání 

na OÚ v Horní Čermné, týkajícího se 

změn autobusových JŘ.

9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

studii výstavby chodníků podél silnice 

III/31513, rekonstrukce křižovatky 

a místa pro přecházení na silnici I/43. 

10. Rada obce Rudoltice bere prvotní 

studie hřiště na vědomí.

11. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o tom, že do výběrového 

řízení na revitalizaci zahrady MŠ 

Rudoltice byla doručena pouze jedna 

nabídka, a z tohoto důvodu schvaluje 

vyhlášení 2. kola VŘ.

j)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Výběrové řízení na revitalizaci 

zahrady MŠ Rudoltice

 •  Smlouva o dílo – odborný dohled 

nad provozem ČOV a kanalizace 

v majetku obce

 •  VŘ a Smlouva o dílo – „Opravy 

místních komunikací v obci 

Rudoltice v r. 2014“

 •  Vícepráce – nová třída MŠ

k) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

na p.p.č. 4293/11

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

na p.p.č. 4245/11

 •  Optické kabely na p.p.č. 4293/14 – 

záměr směny

 •  Návrh směny p.p.č. 398/2 

za p.p.č. 53/3 a 82/25 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Oprava zábradlí mostku od areálu 

ZŠ a MŠ do TJ Sokol Rudoltice

l) Kultura

 •  Smlouva o dílo – ozvučení 

Rudoltické pouti

m) Různé

 •  Problematika štěnic

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k NS č. 612/6 

a dodatku č. 3 k NS č. 622/4 ohledně 

výkonu funkce domovního důvěrníka.

Rada obce Rudoltice revokuje usnesení 

č. RO/02/04/14, bod č. 2, odstavec č. 3, 

neboť pominuly důvody zvláštního zřetele 

hodné pro mimořádné přidělení bytu. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě 

čp. 261 ze dne 29. 4. 2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Závěrečného účtu obce 

Rudoltice za rok 2013 a doporučuje 

zastupitelstvu obce jeho schválení.

Rada obce Rudoltice ukládá Obecnímu 

úřadu Rudoltice zveřejnit návrh 

Závěrečného účtu obce Rudoltice za 

rok 2013 na fyzické i elektronické 

úřední desce obecního úřadu.

Termín realizace: 6. 5. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

4. Rada obce Rudoltice schvaluje 

rozpočtové opatření obce Rudoltice 

USNESENÍ RADY OBCE 



8 9ČÍSLO 2/2014, ČERVEN ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi 

obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako prodávající a oprávněnou 

z předkupního práva, a manžely 

Ing. J. C. a Z. C., trvale bytem 

Lanškroun XXX, na straně druhé, 

jako kupujícím a povinným 

z předkupního práva, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/11 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou kupní 

cenu ve výši 256 680 Kč, 

a doporučuje zastupitelstvu kupní 

smlouvu schválit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí, 

že část p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna v rozsahu 1082 m2 

je zasažena vedením optického 

a metalického kabelu ve vlastnictví O2. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

geometrický plán pro rozdělení 

a změnu hranic pozemků č. 1105-

133/2014 ze dne 6.5.2014, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

zveřejnění záměru směny části 

p.p.č. 4293/14 (dle GP p.p.č. 4293/28) 

za část p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na 

fyzické i elektronické úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice.

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 směny 

části p.p.č. 4293/14 (dle GP 

p.p.č. 4293/28) za část p.p.č. 4293/13 

(dle GP díl „b“) v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna na fyzické i elektronické 

úřední desce Obecního úřadu 

Rudoltice.

Termín realizace: 6. 5. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem směny p.p.č. 398/2 

za p.p.č. 53/3 a 82/25 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna a doporučuje 

zastupitelstvu obce zveřejnit záměr 

směny na úřední desce 

obecního úřadu.

13. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako 

objednatelem a Jindřichem Helekalem 

se sídlem Lanškroun, Poděbradova 766, 

jako dodavatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je provedení ozvučení 

a osvětlení akce Rudoltická pouť 2014 

ve dnech 13. – 14. 6. 2014 za vzájemně 

ujednanou cenu 16.000 Kč a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/27/05/14

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 • Nové NS a dodatky k NS 

 • Výpověď z nájmu bytu 602/9

 •  Přehled předpisů a plateb 

za 4/2014

b) Rozpočtové opatření č. 4/2014

c)  Evropské volby – dohody 

o provedení práce

d)  Žádost Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, 

o.s. – Klub RADOST, Prostějov

e)  Žádost Poradny pro nedoslýchavé 

Audiohelp ÚO

f )  Nadační fond S námi je tu lépe 

pokračuje!

g)  Žádost o příspěvek na propagační 

mapu Lanškrounska

h)  Žádost o příspěvek za ukončený rok 

v přípravné třídě ZŠ A. Jiráska

i) ZŠ a MŠ Rudoltice

 • Zvýšení kapacity MŠ

 •  Výplaty příspěvků zák. zást. žáků 

na ŠR 2013/2014

j)  Opravy a údržba majetku 

ve vlastnictví obce

 •  Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 

„Stavební úpravy pro zřízení třídy 

MŠ Rudoltice v objektu čp. 95 

v Rudolticích“

 •  Doplnění hodnotící komise 

k poptávkovému řízení „Vybavení 

třídy MŠ čp. 95“

 •  Smlouva o dílo „Kanalizační 

přípojka k p.p.č. 4218/19“

k)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Výsledek výběrového řízení – 

zhotovení místní komunikace 

na p.p.č. 82/6, 82/26 a 82/25 

+ smlouva o dílo

 •  Souhlasné prohlášení ohledně 

budovy trafostanice TS 

č. UO_0260 Rudoltice I.

 •  Smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti 

č. IV-12-2011551/VB/1

l) Kultura

 •  Rudoltická pouť 2014 

 •• Program Rudoltické pouti 2014

 •• Dohoda o hudební produkci (BAGR)

 ••  Smlouva o uměleckém pořadu

(Mgr. Jana Rychterová)

 •• Rozhodnutí o uzavírce komunikace

 •• Sponzorské smlouvy

 •  Příměstský tábor Rudoltice

m) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS č. 620/2 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS 615/11, č. 2 k NS 

601/12, 604/11, 606/1, 610/5, 616/1, 

616/4, č. 3 k NS 628/2 a č. 7 k NS 610/4 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu č. 9 v domě 

čp. 602 ze dne 12. 5. 2014, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním 

nájemních bytů ve vlastnictví obce 

za období 4/2014, zpracované 

správcem bytového fondu RK Mouřenín 

ke dni 13. 5. 2014.

3. Rada obce Rudoltice schvaluje 

rozpočtové opatření obce č. 4/2014, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem jsou volby do EP, 

autobusová doprava pro ZŠ a MŠ 

a oprava plynového kotle v budově ZŠ.

4. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce 

mezi obcí a N. B., bytem Rudoltice XXX, 

jejímž předmětem jsou práce spojené 

s volbami do EP 2014 – rovnání 

hlasovacích lístků do obálek.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce 

mezi obcí a D. Ž., bytem Rudoltice 

XXX, jejímž předmětem jsou práce 

spojené s volbami do EP 2014 – úklid 

volební místnosti.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, 

o.s. – Klub RADOST Prostějov, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je žádost 

o příspěvek na akci „Jak se dělá papír“, 

a rozhodla žádosti nevyhovět.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Poradny pro nedoslýchavé 

Audiohelp Ústí nad Orlicí, jež je 

nedílnou součástí a jejímž předmětem 

je žádost o příspěvek na poskytování 

služeb Poradny v regionu 

Ústeckoorlicka, a rozhodla žádost 

vyhovět a poskytnout 

příspěvek na poskytování služeb 

Poradny v městě Lanškroun ve výši 

2 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uvedený příspěvek žadateli 

vyplatit.

Termín realizace: 15. 6. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o projektu Nadační fond 

S námi je tu lépe!

8. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost p. Krasavy Šerkopové 

o příspěvek na propagační mapu 

Lanškrouna ve výši 5 000 Kč, a rozhodla 

žádosti nevyhovět.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost p. Š. o příspěvek za ukončený 

školní rok 2013/2014 v přípravné 

třídě ZŠ A. Jiráska v Lanškrouně, 

vzala na vědomí potvrzení o návštěvě 

školy syna žadatelky S. Š., a rozhodla 

žádosti vyhovět a poskytnout 

příspěvek ve výši 5 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

uvedený příspěvek žadatelce vyplatit.

Termín realizace: 25. 6. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

10. Rada obce Rudoltice schvaluje 

podání žádosti o zvýšení kapacity 

MŠ, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ 

Rudoltice, a to z 55 dětí na 75 dětí 

s účinností od 1. 9. 2014.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

seznam žáků, kteří absolvují celý 

školní rok 2013/2014 v ZŠ Rudoltice, 

zpracovaný ředitelkou ZŠ a MŠ 

Rudoltice ke dni 1. 4. 2014.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyplacení finanční částky ve výši 

5 000 Kč zákonnému zástupci 

žáka, uvedeného v seznamu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

za předpokladu, že ke dni výplaty 

této částky nebudou zákonní 

zástupci žáka včetně žáka samotného 

vůči obci v postavení dlužníka. 

Nárok na výplatu částky 5 000 Kč 

zaniká bez náhrady i v případě, 

kdy bude případný dluh uvedených 

osob vůči obci uhrazen po 

rozhodném dni výplaty této částky, 

tj. po 25. 6. 2014.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce provést kontrolu stanovené 

podmínky a v případě jejího splnění 

vyplatit finanční částku 5 000 Kč 

zákonnému zástupci žáka, uvedeného 

ve shora uvedeném seznamu.

Termín realizace: 25. 6. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 

dne 28. 11. 2013 mezi obcí a BROMACH 

spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Vinohradská 

2029/124, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je změna v rozsahu prováděných 

prací a další práce a dodávky nad 

rámec uzavřené smlouvy o dílo 

a s tím související navýšení ceny díla 

o 181 023,88 Kč bez DPH, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí a STRABAG a.s. 

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zhotovení 

kanalizační přípojky k p.p.č. 4218/19 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou cenu 

244 079,19 Kč, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

12. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s protokolem o otevírání obálek 

a hodnocením dílčích kritérií nabídek 

a celkovým hodnocení veřejné zakázky 

malého rozsahu „Místní komunikace 

v Rudolticích na p.p.č. 82/6, 82/26 

a 82/25“ a jako nejvhodnější nabídku 

schvaluje nabídku uchazeče Agrostav, 

akciová společnost Ústí nad Orlicí 

se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad 

Orlicí s nabídkovou cenou 303 673 Kč 

bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako 

objednatelem a Agrostav, akciová 

společnost Ústí nad Orlicí se sídlem 

Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zhotovení 

místní komunikace na p.p.č. 82/6, 

82/26 a 82/25 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

cenu 303 673 Kč bez DPH, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost ČEZ Distrubce, a.s. o podpis 

souhlasného prohlášení mezi obcí 

a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Teplicá 874/8, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je budova trafostanice 

TS č. UO_0260 Rudoltice I., která se 

stala na základě Smlouvy o vkladu 

části podniku ze dne 1. 10. 2005 mezi 

Východočeskou energetikou, 

a.s. jako vkladatelem a ČEZ Distribucí, 

a.s. jako nabyvatelem vlastnictvím 

ČEZ Distruce, a.s., a rozhodla 

žádosti vyhovět.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto souhlasného 

prohlášení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemen 

– služebnosti č. IV-12-2011551/VB/1, 

Rudoltice, 417/1, Obec – nové OM, 

kNN mezi obcí jako povinnou 

a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 

Teplická 874/8, jako oprávněnou, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zřízení, 

umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy na p.p.č. 417/1 

a p.p.č 3150/1, vše v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za jednorázovou 

náhradu za zřízení věcného břemene 

ve výši 1 000 Kč včetně DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy. 

13. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

program Rudoltické pouti 2014.

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody mezi obcí jako pořadatelem 

a hudební skupinou BAGR z Třebíče, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

hudební produkce na pouťové taneční 

zábavě dne 14. 6. 2014 v Rudolticích 

za vzájemně ujednanou cenu ve výši 

9 000 Kč včetně cestovného a plakátů, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této dohody.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o uměleckém pořadu mezi 

obcí a Mgr. Janou Rychterovou se sídlem 

Říčany, V Porostlým 255, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je dvouhodinové hudební 

vystoupení pro děti na Rudoltické 

pouti 2014 za vzájemně ujednanou 

cenu ve výši 17 000 Kč včetně dopravy, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

rozhodnutí Městského úřadu 

Lanškroun, Odboru dopravy a silničního 

hospodářství ze dne 22. 5. 2014, 

č.j. MULA 17376/2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je povolení uzavírky silnice 

III/31513 v celém úseku od křižovatky 

se silnicí II/315 až ke křižovatce se 

silnicí I/43 z důvodu konání Rudoltické 

pouti, a to od 13. 6. 2014, 19.00 hod. 

do 15. 6. 2014, 20.00 hod.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a EKOLA České 

Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 

čp. 172, jako dárcem, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je finanční dar na 

pokrytí nákladů kulturních akcí 

pořádaných v obci Rudoltice v roce 

2014 ve výši 15 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a Will, a.s. se sídlem 

Praha Suchdol, K Roztokům 114/13, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 10 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a Antošovským 

Vlastimilem, ADOS Sekerka – Antošovský 

se sídlem Moravská Třebová, Rozstání 7, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

fi nanční dar na zajištění Rudoltické pouti 

2014 ve výši 5 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a Pavlem Elnerem se 

sídlem Mistrovice 201, jako dárcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 2 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a STAEL, s.r.o. se 

sídlem Vysoké Mýto, Puškinova 444, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 5 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a RYDO, spol. s r.o. se 

sídlem Česká Třebová, Topolová 2079, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 10 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a CREPTUS s.r.o. 

se sídlem Praha 616, Veleslavín 438/7, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 5 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a Jiřím Štelčíkem 

se sídlem Česká Třebová, Lhotka 174, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 2 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a Zámecký vrch, 

zemědělská společnost s.r.o. se sídlem 

Rudoltice 16, jako dárcem, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční dar 

na zajištění Rudoltické pouti 2014 

ve výši 7 000 Kč, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a Dana Beranová 

– REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST 

MOZAIKA se sídlem Žichlínek 84, jako 

dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 3 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a RK Mouřenín, spol. s r.o. se 

sídlem Svitavy, nám. Míru 50, jako dárcem, 

jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je fi nanční dar 

na zajištění Rudoltické pouti 2014 ve výši 

5 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a Radoslavem Vaňousem 

se sídlem Česká Třebová, Semanín 138, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 3 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí, 

jako obdarovaným, a Pavlem Málkem se 

sídlem Rudoltice čp. 84, jako dárcem, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční dar 

na zajištění Rudoltické pouti 2014 ve výši 

1 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a Podlahářství Zvoníček 

se sídlem Rudoltice 241, jako dárcem, 

jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je finanční dar 

na zajištění Rudoltické pouti 2014 ve výši 

500 Kč, a rozhodla její  uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a Bc. Eva Chládková, 

Studio Eva, se sídlem Rudoltice 241 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 500 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

darovací smlouvy mezi obcí, jako 

obdarovaným, a Drumel a Co. s.r.o. se 

sídlem Česká Třebová, Felixova 357, 

jako dárcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je finanční dar na zajištění Rudoltické 

pouti 2014 ve výši 5 000 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o reklamě mezi obcí, jako 

zhotovitelem, a Forez s.r.o. se sídlem 

Ostrov 2, jako objednatelem, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je provedení 

reklamy u příležitosti Rudoltické pouti 

2014 za vzájemně ujednanou cenu 

ve výši 20 000 Kč bez DPH, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o reklamě mezi obcí, jako 

zhotovitelem, a Bromach spol. s r.o. se 

sídlem Praha 3, Vinohradská 2029/124, 

jako objednatelem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je provedení reklamy u příležitosti 

Rudoltické pouti 2014 za vzájemně 

ujednanou cenu ve výši 3 000 Kč bez DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o reklamě mezi obcí, jako 

zhotovitelem, a Tomášem Obhlídalem 

se sídlem Svitavy – Předměstí, Kapitána 

Nálepky 1570/30, jako objednatelem, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

provedení reklamy u příležitosti 

Rudoltické pouti 2014 za vzájemně 

ujednanou cenu ve výši 5 000 Kč bez 

DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o reklamě mezi obcí, jako 

obstaravatelem, a Zdeňkem Nekovářem, 

soukromým vodohospodářem se 

sídlem Moravská Třebová, Tyršova 32, 

jako objednavatelem, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je provedení reklamy 

u příležitosti Rudoltické pouti 2014 

za vzájemně ujednanou cenu ve výši 

1 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o reklamě mezi obcí, jako 

dodavatelem, a Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem 

Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, jako 

objednatelem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je provedení reklamy u příležitosti 

Rudoltické pouti 2014 za vzájemně 

ujednanou cenu ve výši 3 000 Kč bez 

DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

příkazní smlouvy mezi obcí, jako 

příkazníkem, a obchodním družstvem 

KONZUM v Ústí nad Orlicí se sídlem 

Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, jako 

příkazcem, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zajištění reklamy u příležitosti 

Rudoltické pouti 2014 za vzájemně 

ujednanou cenu ve výši 2 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

příkazní smlouvy mezi obcí, jako 

příkazníkem, a Janem Frankem se sídlem 

Dobrovského 502, Lanškroun, jako 

příkazcem, jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zajištění 

reklamy u příležitosti Rudoltické pouti 

2014 za vzájemně ujednanou cenu ve výši 

1 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu výše uvedených smluv.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

termíny Příměstského tábora Rudoltice 2014.

Lenka Bártlová, starostka obce, v. r.

Erika Kohoutová, místostarostka obce, v. r.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/27/02/14

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Justa 

a p. Romana Beneše 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)  Výsledek přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2013

e)  Dodatek č. 2 ke stanovám svazku 

obcí Lanškrounsko

f ) MAS Lanškrounsko

g)  Nakládání s nemovitostmi 

ve vlastnictví obce

 •  Prodej p.p.č. 755 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Prodej části p.p.č. 4138/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

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

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

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

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o prodej části p.p.č. 3446/7 

a 3093/8 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna + info k územní 

studii dle ÚP Rudoltice

 •  Žádost o prodej p.p.č. 886/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Nabídka prodeje části p.p.č. 373 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

h)  Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4293/4 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

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

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

j)  Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády 

č. 37/2003, o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, 

ve znění pozdějších předpisů

k)  Dotazníkové šetření k poskytování 

sociálních služeb v obci

l)  Bytový fond

 •  Neutěšený stav BD čp. 276 

a žádost o náhradu škody (plísně)

 •  Závada na domě čp. 263 (závada 

na stoupačce vodovod. řádu)

 •  Oprava bytu 616/13 (nekvalitně 

provedená tepelná izolace, obklady)

 •  Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., 

kterým se mění některá 

nařízení vlády v oblasti použití 

prostředků SFRB 

 •  Informace MMR o změně vázací 

doby u obecních nájemních bytů, 

které byly vystavěny s využitím 

dotací z prostředků MMR

m) Různé

n) Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice, IČ: 00279421 za rok 2013, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejíž závěr zní tak, že při přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2013 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 420/2004 Sb.

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 
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4. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh Dodatku č. 2 

ke stanovám svaku obcí Lanškrounsko, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je 

změna ustanovení čl. IV.2 a IV.3 

předmětných stanov, a rozhodla 

o jeho schválení.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje zařazení obce Rudoltice  

do územní působnosti Místní akční 

skupiny Lanškrounsko na období 

2014-2020.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh kupní smlouvy 

o převodu vlastnictví k nemovitosti 

mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako prodávající a manžely L. a M. Č., 

oba trvale bytem Rudoltice XXX, 

na straně druhé, jako kupujícím, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je prodej 

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

za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 6 260 Kč, a rozhodlo její 

uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce k podpisu 

této smlouvy.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh kupní smlouvy 

o převodu vlastnictví  k nemovitosti 

mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako prodávající a manžely J. a T. V., 

oba trvale bytem Rudoltice XXX, 

na straně druhé, jako kupujícím, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

prodej p.p.č. 4138/4 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 165 900 Kč, 

a rozhodlo její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce k podpisu 

této smlouvy.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost EKOPLAN, s.r.o. 

se sídlem Pěčín 147 v zastoupení 

RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí 

nad Labem, o koupi části p.p.č. 4245/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a v souladu s ust. § 39 

odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů schvaluje zveřejnění 

záměru prodeje části p.p.č. 4245/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

na které se nachází vysokotlaká 

regulační stanice plynu.

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. 4245/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 14. 3. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. F. B., bytem 

Rudoltice XXX, o koupi části p.p.č. 28/17 

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. 28/17 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. 28/17 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: 14. 3. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. J. F., bytem 

Rudoltice XXX, o koupi části 

p.p.č. 3446/7 a 3093/8 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. 3446/7 a 3093/8 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v rozsahu 

dle přílohy žádosti.

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. 3446/7 a 3093/8 

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 dle přílohy žádosti.

Termín realizace: 14. 3. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. L.P., bytem Dub 

nad Moravou XXX, o koupi p.p.č. 886/2 

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 p.p.č. 886/2 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. 886/2 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.

Termín realizace: 14.3.2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo nabídku p. M. Ch., bytem 

Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

nabídka části p.p.č. 373 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna k prodeji obci, 

a rozhodlo nabídku přijmout.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce zajištěním zpracování 

znaleckého posudku na cenu v místě 

a čase obvyklou a předložením návrhu 

kupní smlouvy.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo nabídku p. M. M., bytem 

Albrechtice XXX, jako vlastníka 

p.p.č. 4293/4 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je nabídka p.p.č. 4293/4 

v k.ú. Rudolltice u Lanškrouna 

ke zpětnému odkoupení obcí, 

a to v souladu s kupní smlouvou 

a smlouvou o věcném předkupním 

právu ze dne 7. 12. 2012, 

a rozhodla nabídky nevyužít.

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí vývoj situace 

ohledně p.p.č. 4293/22 ve vlastnictví 

manželů M. a R.K., bytem Lanškroun 

XXX, a jejího zatížení ochranným 

pásmem VKP, optického a metalického 

kabelu.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí výpočet slevy z kupní 

ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje poskytnutí slevy z kupní 

ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ve výši 22 243 Kč, 

a to z důvodu zatížení předmětné 

nemovitosti ochranným pásmem VKP, 

optickým a metalickým kabelem.

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

se seznámilo s nařízením vlády 

č. 459/2013 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách 

za výkon funkce členům zastupitelstev, 

ve znění pozdějších předpisů, 

a konstatuje ponechání výše měsíčních 

odměn pro jednotlivé neuvolněné 

funkce v nezměněné výši.

16. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace 

místostarostky obce k poskytování 

služeb občanům obce.

17. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí neutěšený stav bytového 

domu čp. 276 v obci.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. R. K. a p. V. S.  

ze dne 21. 10. 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a jejímž 

předmětem je náhrada škody 

na nábytku, který byl znehodnocen 

z důvodu výskytu plísně v bytě, 

vzala na vědomí, že žadatelé 

využili nabídky obce na přidělení 

náhradního (zrekonstruovaného) 

bytu, a konstatuje, že z důvodu 

rozsáhlosti problému s plísní 

v obecních bytech žádosti o náhradu 

škody není možné vyhovět.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

konstatuje, že do doby kompletních 

rekonstrukcí obecních bytových domů, 

jež jsou předmětem Strategického 

plánu rozvoje obce na roky 2014-

2018, nelze situaci s plísněmi v bytě 

řešit jinak, než poskytováním 

slev z nájmů ve výši 10 %, popř. 

nabídkou náhradních postupně 

rekonstruovaných podkrovních bytů 

v lokalitě Zámeček.

18. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí opravu závady na BD 

čp. 263, spočívající ve vadné stoupačce 

vodovodního řádu a s tím spojenou 

škodní událost a její uplatnění v rámci 

pojištění majetku obce.

19. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí opravu nekvalitně 

provedené střešní tepelné izolace 

a obkladů v kuchyni a sociálním 

zařízení BJ č. 616/13 v lokalitě 

Zámeček. Zastupitelstvo obce 

Rudoltice bere na vědomí, že 

předmětná bytová jednotka byla 

na dobu od 9/2013 z tohoto důvodu 

vyřazena ze systému pronajímání 

bytů ve vlastnictví obce.

20. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Nařízení vlády 

č. 209/2013 Sb., kterým se mění 

některá nařízení vlády v oblasti 

použití prostředků SFRB a dále 

informace o změně vázací doby 

u obecních nájemních bytů, které 

byly vystavěny s využitím dotací 

z prostředků MMR.

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/22/05/14

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

určuje ověřovateli zápisu Mgr. Michala 

Blaschke a Ing. Jana Tejkla 

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)  Závěrečný účet o bce Rudoltice 

za rok 2013

e)  Účetní závěrka obce Rudoltice 

za rok 2013

f )  Rozpočtový výhled obce Rudoltice 

pro roky 2015-2019

g)  Rozpočtové opatření obce R

udoltice č. 3/2014/OZ

h)  Cenová kontrola Specializovaného 

finančního úřadu v Hradci Králové

i)  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ze SFŽP na rekonstrukci ZŠ

j)  Nakládání s nemovitostmi 

ve vlastnictví obce

 •  Dohoda o narovnání (p.p.č. 4293/8 

a 4293/9 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna)

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

k p.p.č. 4293/11 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

k pp.č. 4245/11 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

k p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Kupní smlouva a smlouva 

o věcném předkupním právu 

k p.p.č. 4245/33 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Prodej části p.p.č. 28/17 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Směna části p.p.č. 4293/14 za část 

p.p.č. 4293/13 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Záměr směny p.p.č. 398/2 

za p.p.č. 82/25 a p.p.č. 53/3 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Záměr prodeje části p.p.č. 1712/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Záměr prodeje p.p.č. 4138/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

k)  Koupě p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

l)  Multifunkční hřiště v areálu TJ Sokol 

Rudoltice

m)  Chodník podél silnice III/31513 

+ rekonstrukce křižovatky a místo 

pro přecházení na silnici I/43

n) Dětské hřiště u čp. 5 

o)  Opravy místních komunikací v obci 

v r. 2014

p) Bytový fond

q)  Oprava bytového domu čp. 612 

po nárazu nákladního automobilu 

+ uplatnění náhrady škody

r)  Plnění za pojistnou událost – havárie 

vodovodní stoupačky v BD čp. 263

s)  Různé

t)  Diskuse 

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo dle ust. § 17 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v platném znění,
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Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 

2013, jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. Současně byla projednána 

„Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 

2013“ podle zák. č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí ze dne 11. 2. 2014.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje celoroční hospodaření obce 

Rudoltice a závěrečný účet obce za 

rok 2013 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2013, a to bez výhrad.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje účetní závěrku obce 

Rudoltice, včetně výsledku 

hospodaření obce (zisk 11 332 641 Kč), 

za účetní období 2013, sestavenou 

ke dni 31. 12. 2013.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje rozpočtový výhled obce 

Rudoltice pro roky 2015-2019, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje rozpočtové opatření obce 

Rudoltice č. 3/2014/OZ, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je dětské hřiště u čp. 5, 

opravy komunikací, zahradní úpravy 

u MŠ a lávka k čp. 5 a rekonstrukce nové 

třídy MŠ v čp. 95 včetně nábytku.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí protokol o cenové kontrole 

Specializovaného finančního úřadu 

v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2014, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je 

provedená cenová kontrola dodržování 

ust. § 6 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

a dalších souvisejících právních 

předpisů se zaměřením na oblast 

věcně usměrňovaných cen za odvádění 

a čištění odpadních vod, z toho jen 

voda odvedená kanalizací nečištěná 

a voda odpadní čištěná, jejímž 

závěrem je konstatování, že 

v kontrolovaném období, v rozsahu 

zaměření cenové kontroly, nebylo 

porušení zákona zjištěno.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Rozhodnutí ministra 

životního prostředí č. 14165503-SFŽP 

ze dne 11. 4. 2014, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je poskytnutí dotace ze 

SFŽP na projekt „Zateplení budovy ZŠ 

Rudoltice“ ve výši 98 206 Kč s tím, že 

dotace z FS bude činit 1 669 510 Kč, 

když celkové způsobilé výdaje projektu 

činí 1 964 130 Kč.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh dohody o narovnání 

mezi DSO Lanškrounsko se sídlem 

Lanškroun, J. M. Marků 12, obcí 

Rudoltice a manžely R. a M. N., bytem 

Rudoltice XXX, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je souhlas s provedenou 

sanací svahu na p.p.č. 4293/8 a 4293/9 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

a převod p.p.č. 4293/8 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ze stávajícího vlastníka 

na manžele R. a M. N. s tím, že současně 

manželům N. zaniká právo domáhat 

se v souvislosti se sesuvem svahu 

u stavby Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová, I. etapa i s odstraňováním 

následků tohoto sesuvu, po obci či 

po DSO Lanškrounsko jakýchkoli nároků, 

zejména nároků z titulu náhrady újmy, 

a rozhodlo její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce k podpisu 

této dohody.

10. 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 manžely J. V., 

trvale bytem Rýmařov XXX a V. V., 

trvale bytem Třebíč XXX, na straně 

druhé, jako kupujícím a povinným 

z předkupního práva, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/33 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 242 010 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 L. L. a K. Ch, 

oba trvale bytem Lanškroun XXX, 

na straně druhé, jako kupujícím 

a povinným z předkupního práva, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

prodej p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 243 330 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 manžely 

Ing. J. C. a Z. C., trvale bytem Lanškroun 

XXX, na straně druhé, jako kupujícím 

a povinným z předkupního práva, 

jenž je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

prodej p.p.č. 4245/11 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 256 680 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 T. P., trvale 

bytem Lanškroun XXX, na straně 

druhé, jako kupujícím a povinným 

z předkupního práva, jenž je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4293/11 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

za vzájemně ujednanou kupní cenu 

ve výši 298 140 Kč, a rozhodlo její 

uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zveřejnění záměru 

prodeje p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna na úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 

13. – 29. 3. 2014.

Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo se znaleckým posudkem 

č. 4415/021/14 o ceně obvyklé 

předmětné nemovitosti, zpracovaným 

Zdeňkem Pětníkem, znalcem 

z oboru ekonomika – ceny a odhady 

nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, 

Brožíkova 1439.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí geometrický plán pro 

rozdělení pozemku č. 1108-142/2014 

ze dne 20. 5. 2014, kterým byla 

rozdělena p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 28/21) 

o výměře 118 m2, manželům F. 

a J. B., trvale bytem Rudoltice XXX, 

za vzájemně ujednanou cenu 11 800 Kč, 

stanovenou výše uvedeným znaleckým 

posudkem.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje prodej části p.p.č. 28/17 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP 

nově rovněž p.p.č. 28/17) o výměře 118 

m2, p. E. K., trvale bytem Rudoltice XXX, 

za vzájemně ujednanou cenu 11 800 Kč, 

stanovenou výše uvedeným znaleckým 

posudkem.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k sepsání a podpisu 

kupních smluv.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí zveřejnění záměru 

prodeje p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna na úřední desce Obecního 

úřadu Rudoltice ve dnech 

13. – 29. 3. 2014.

Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo se znaleckým posudkem 

č. 4414/020/14 o ceně obvyklé 

předmětné nemovitosti, zpracovaným 

Zdeňkem Pětníkem, znalcem 

z oboru ekonomika – ceny a odhady 

nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, 

Brožíkova 1439.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí čestné prohlášení 

o nastávajícím prodeji domu 

čp. 32 na st.p.č. 85 a p.p.č. 886/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze strany 

stávajícího majitele p. L. P., bytem Dub 

nad Moravou XXX.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna o výměře 250 m2 p. L. P., 

trvale bytem Dub nad Moravou XXX, 

za vzájemně ujednanou cenu 25 000 Kč, 

stanovenou výše uvedeným znaleckým 

posudkem.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k sepsání a podpisu 

kupní smlouvy.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí, že část p.p.č. 4293/14 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v rozsahu 

1082 m2 je zasažena vedením optického 

a metalického kabelu ve vlastnictví O2. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí geometrický plán pro 

rozdělení a změnu hranic pozemků 

č. 1105-133/2014 ze dne 6. 5. 2014, jenž 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí zveřejnění záměru 

směny části p.p.č. 4293/14 (dle GP 

p.p.č. 4293/28) za část p.p.č. 4293/13 

(dle GP díl „b“) v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna na úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 

6. – 22. 5. 2014.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

prostou směnu části p.p.č. 4293/14 

(dle GP nově p.p.č. 4293/28) 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 

1082 m2 ve vlastnictví p. J. J., trvale 

bytem Žichlínek XXX, za část stávající 

p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) o výměře 

1082 m2 ve vlastnictví obce, a to bez 

finančního vyrovnání.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k sepsání a podpisu 

směnné smlouvy.

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje zveřejnění záměru 

směny p.p.č. 398/2 o výměře 33 m2 

ve vlastnictví obce, zapsané na LV 

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 82/25 

o výměře 43 m2 a p.p.č. 53/3 o výměře 

117 m2, v soukromém vlastnictví, 

zapsané na LV č. 180, vedeného u KÚ 

pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

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 

směny p.p.č. 398/2 o výměře 33 m2 

ve vlastnictví obce, zapsané na LV 

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

za p.p.č. 82/25 o výměře 43 m2 

a p.p.č. 53/3 o výměře 117 m2, 

v soukromém vlastnictví, zapsané 

na LV č. 180, vedeného u KÚ pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

Termín realizace: 15. 6. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 

žádost Společenství vlastníků čp. 12 ze 

dne 5. 5. 2014, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a schvaluje zveřejnění 

záměru prodeje části p.p.č. 1712/1 

ve vlastnictví obce, zapsané na LV 

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu 

dle žádosti. 

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. 1712/1 ve vlastnictví obce, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ 

pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

v rozsahu jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Termín realizace: 15. 6. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost manželů J. a P. Ř., 

bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části 

p.p.č. 4138/2 ve vlastnictví obce, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

v rozsahu dle žádosti.

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 ve vlastnictví obce, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ 

pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

v rozsahu jenž je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Termín realizace: 15. 6. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí geometrický plán 

pro rozdělení pozemku, průběh 

vytyčené a vlastníky upřesněné hranice 

pozemků č. 1106-132/2014 ze dne 

6. 5. 2014, kterým vznikla p.p.č. 373/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo se znaleckým posudkem 

č. 4416/022/14, zpracovaným Zdeňkem 

Pětníkem, znalcem z oboru ekonomika 

– ceny a odhady nemovitostí, se 

sídlem Česká Třebová, Brožíkova 

1439, kterým byla stanovena obvyklá 

cena p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.
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Zastupitelstvo obce Rudoltice 

opakovaně projednalo nabídku 

p. M. Ch., bytem Rudoltice XXX ze dne 

16. 1. 2014 k prodeji části p.p.č. 373 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje 

koupi části p.p.č. 373 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 373/2) 

o výměře 167 m2 za vzájemně ujednanou 

cenu s ohledem na propustek a jeho 

ochranné pásmo ve výši 13 370 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce k sepisu 

a podpisu kupní smlouvy.

16. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje návrh multifunkčního hřiště 

v areálu TJ Sokol Rudoltice, jenž je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

zveřejnění záměru bezúplatného 

převodu části p.p.č. 4487 o výměře 

2 265 m2 ve vlastnictví obce, zapsané 

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

KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 

v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.

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 

bezúplatného převodu části p.p.č. 4487 

o výměře 2 265 m2 ve vlastnictví obce, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ 

pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.

Termín realizace: 15. 6. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje starostku obce zajištěním 

geometrického plánu, kterým bude 

rozdělena p.p.č. 4486 a 2469/2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

ve vlastnictví p. Miroslava Jehličky 

a následným zajištěním znaleckého 

posudku na stanovení ceny obvyklé.

Termín realizace: 30. 7. 2014

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

17. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí studii výstavby chodníků 

podél silnice III/31513, rekonstrukce 

křižovatky a místa pro přecházení 

na silnici I/43.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí, že rekonstrukce křižovatky 

silnic III/31513 a silnice I/43 bude 

po dohodě s ŘSD realizována současně 

s opravou živičného krytu na silnici I/43, 

jejímž investorem je ŘSD a k níž by mělo 

dojít v letošním roce.

18. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí finální podobu 

dětského hřiště u čp. 5, lávky přes vodní 

tok Lukávka, kterou bude veřejnost 

na hřiště vstupovat, i dřevěného 

oplocení, vše v souladu s požadavky 

Národního památkového ústavu, 

Vodoprávního úřadu Lanškroun 

i správce vodního toku.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí protokol o otevírání obálek 

a hodnocení podaných nabídek 

ve veřejné zakázce malého rozsahu 

„Dětské hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice“.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí uzavření smlouvy o dílo 

s vítězným uchazečem TR Antoš s.r.o., 

se sídlem Na Perchtě 1631, Turnov, 

IČ: 48152587.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí vyhodnocení 

žádostí o poskytnutí dotace 

od MMR v dotačním titulu č. 2 – 

Podpora zapojení dětí a mládeže 

do komunitního života v obci, dle 

kterého bylo podáno celkem 897 

žádostí, z nichž k poskytnutí dotace 

bylo schváleno pouze 178 žádostí. 

Žádost obce Rudoltice o poskytnutí 

dotace na vybudování dětského 

hřiště u čp. 5 nebyla schválena.

19. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí protokol o otevírání 

obálek a hodnocení podaných nabídek 

ve veřejné zakázce malého rozsahu 

„Opravy místních komunikací v obci 

Rudoltice 2014“. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí uzavření smlouvy o dílo 

s vítězným uchazečem STRABAG 

a.s., Kladská 1082, Hradec Králové, 

IČ: 608 38 744.

20. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí poškození bytového 

domu čp. 612 a lampy VO, k nimž 

došlo v důsledku dopravní nehody 

dne 14. 3. 2014 způsobené nákladním 

automobilem firmy Autodoprava 

Hanzalík s.r.o.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí uplatnění náhrady škody 

z povinného ručení vozidla, jímž 

byla dopravní nehoda způsobena, 

ve vlastnictví firmy Autodoprava 

Hanzalík s.r.o. se sídlem Praha 5.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí informace o výplatě 

pojistného plnění z pojistné události 

– havárie vodovodní stoupačky v BD 

čp. 263 ve výši 65 309 Kč.

Lenka Bártlová, v. r., starostka obce

Erika Kohoutová, v. r., místostarostka obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


