
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/09/04/13 
 
 

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

o Dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování (RK Mozaika) 
o Žádost o slevu z nájmu (602/13, 608/1, 610/10) 
o Žádost o opravu bytu (276/3, 614/8) 
o Přehled předpisů a plateb – 3/2013 

b) Zápis do kroniky obce – rok 2012 
c) „Nadační fond S námi je tu lépe!“ 
d) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o zhotovení příjezdové komunikace (J.) 
o Cenové nabídky na odebrání vzorku zeminy a vypracování zprávy o 

použitelnosti odtěžené zeminy při sanaci sesuvu na p.p.č. 4293/9 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna 

e) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Opravy okapů u BD na Zámečku 
o Přístřešek na posypový materiál u OÚ 
o Rekonstrukce budov MŠ a ŠJ Rudoltice 

� Smlouva o dílo na provádění autorského dozoru (obec – Martin 
Hlaváček) 

o Rekonstrukce budovy ZŠ Rudoltice 
� Smlouva o dílo na úpravu projektové dokumentace pro podání 

žádosti v programu SFŽP na zateplení 
f) Různé 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 603/3, 609/10, 614/13, 

615/10, 261/13, 263/6, 263/7, 265/13, dodatku č. 2 k NS 608/12, 263/2, 263/5, 264/13, 
264/15, dodatku č. 3 k NS 611/12, 614/3, 614/4, 614/6, 614/8, 614/10, dodatku č. 8 
k NS 616/2 a dodatku č. 12 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 v BD čp. 623, 
doručenou dne 28.3.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
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 jejímž předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 8 
v budově čp. 262, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájemného u bytu č. 13 v domě čp. 
602, příp. výměnu bytu ze dne 20.3.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je plíseň v bytě (vlhkost, opadávající omítka atd.) a ukládá 
společnosti VISION Rudoltice prověřit oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 19.4.2013 



Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájemného u bytu č. 1 v domě čp. 
608, ze dne 4.3.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
plíseň v jedné místnosti v bytě a ukládá společnosti VISION Rudoltice prověřit 
oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 19.4.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o snížení nájemného u bytu č. 10 
v domě čp. 610 ze dne 20.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem jsou problémy s plísní a velkými náklady na vytápění způsobených zřejmě 
chybějící izolací, vzala na vědomí informace jednatele spol. VISION Rudoltice p. 
Libora Dostála o rozsahu plísně v bytě a odpojeném plynoměru v bytě, a schvaluje 
poskytnutí slevy z nájmu bytu ve výši 10 % od podání žádosti do 30.5.2013. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce uzavřením dodatku k NS č. 610/10, jehož 
předmětem bude výše uvedená sleva z nájmu bytu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o opravu bytu, příp. slevu z nájmu u bytu č. 3 
v domě čp. 276, ze dne 3.4.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je vysoká vlhkost v bytě, tvorba plísní a promrzání zdí, vzala na vědomí 
informace jednatele spol. VISION Rudoltice p. Libora Dostála o oprávněnosti žádosti 
a rozhodla o opravě bytu, a to doplnění střešní tepelné izolace. 
Termín realizace: --- 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o opravu bytu a navrácení částky 30 % 
z nájmu  u bytu č. 8 v domě čp. 614, ze dne 8.4.2013, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je plíseň okolo oken a vlhkost a chlad v bytě a ukládá 
společnosti VISION Rudoltice prověřit oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 19.4.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 3/2013, zpracovaný 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9.4.2013. 

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem zápisu do kroniky obce za rok 2012, 

zpracovaný kronikářkou p. Annou Kopeckou, a s navrženým zápisem vyslovila 
souhlas.  

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informaci o nově založeném „Nadačním fondu 

S námi je tu lépe!“, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

5) Rada obce projednala žádost p. L.J., bytem Rudoltice XXX, ze dne 8.4.2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zhotovení příjezdové 
komunikace na p.p.č. 82/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, která slouží jako jediná 
přístupová cesta k domu čp. 266 v jeho vlastnictví, a rozhodla prověřit možnosti 
odvodnění a následného vybudování štěrkové komunikace na p.p.č. 82/6 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 



Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice prověřit možnosti 
odvodnění a následného vybudování štěrkové komunikace na p.p.č. 82/6 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna 
Termín realizace: ----- 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky na odebrání vzorku zeminy a 
vypracování zprávy o použitelnosti odtěžené zeminy při sanaci sesuvu na p.p.č. 4293/9 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, předložené firmou GEOSTAR spol. s r.o., jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla vyslovit souhlas s nejnižší cenovou 
nabídkou, znějící na částku 17 290 Kč bez DPH. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit návrh smlouvy o dílo na výše 
uvedené práce. 
Termín realizace: 19.4.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
6) Rada obce Rudoltice schvaluje kompletní rekonstrukci okapů u BD v lokalitě Zámeček 

doplněním dilatačních spojek. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje zakoupení přístřešku na posypový materiál od VISION 
Rudoltice s.r.o., který realizuje firma VISION Rudoltice s.r.o. u budovy OÚ Rudoltice, 
a to za cenu materiálu, který byl na jeho výstavbu použit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo č. 2/2013 mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, 
IČ: 862 66 435, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení autorského dozoru stavby Rekonstrukce zdroje vytápění – 
využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice za vzájemně 
ujednanou cenu díla 28 000 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo č. 3/2013 mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, 
IČ: 862 66 435, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení úprav projektové dokumentace stavby Zateplení ZŠ Rudoltice 
pro podání žádosti v programu vyhlášeném SFŽP za vzájemně ujednanou cenu díla 
42.600 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
 
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v 
platném znění. Členové Zastupitelstva obce Rudoltice mají právo v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nahlédnout do zápisu rady obce, který je uložen 
v kanceláři starostky obce.  


