
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/04/13 
 

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

o Nová NS 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování (RK Mozaika) 
o Žádosti o slevu z nájmu (602/13, 608/1) 
o Žádost o opravu bytu (614/8) 

b) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2012 
c) Povodňový plán obce 

o Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat a 
databáze geografických jmen 

d) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
o Znalecký posudek č. 4289-13/13  
o Smlouva o dílo (obec - GEOSTAR, spol. s r.o.) 

e) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Žádost o zhotovení příjezdové komunikace (Jadrný) 

f) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Rekonstrukce budov MŠ a ŠJ Rudoltice 

� Smlouva o dílo na provádění autorského dozoru ohledně topného 
systému (obec – p. Kamenický) 

� Technický dozor stavby 
� Harmonogram prací  

g) Kultura 
o Rudoltická pouť 2013 
o Prvomájová veselice (KSČM) 

h) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k BJ č. 623/12 a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v BD čp 264, 
doručenou dne 15.4.2013, a výpověď z nájmu bytu č. 6 v BD čp. 265, doručenou dne 
17.4.2013 jež jsou 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. 2 
v budově čp. 264 a byt č. 6 v budově čp. 265, 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.), vzala na vědomí 
informace společnosti VISION Rudoltice o rozsahu plísně a schvaluje za splnění 
podmínek uvedených v příloze, nabídku výměny bytu. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce učinit žadateli písemnou nabídku výměny 



bytu. 
Termín realizace: 30.4.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
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, vzala na vědomí informace společnosti VISION 
Rudoltice o rozsahu plísně a vlhkosti v bytě a schvaluje poskytnutí slevy z nájmu bytu 
ve výši 10 % od podání žádosti do doby odstranění technické závady bytu - domu. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce uzavřením dodatku k NS č. 602/13, jehož 
předmětem bude výše uvedená sleva z nájmu bytu 
 
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, vzala na 
vědomí informace VISION Rudoltice o rozsahu plísně, a schvaluje za splnění 
podmínek uvedených v příloze nabídku výměny bytu. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce učinit žadateli písemnou nabídku výměny 
bytu. 
Termín realizace: 30.4.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 

2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2012, 
a v souladu s ust. § 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění návrhu 
Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Rudoltice za rok 2012 na fyzické i elektronické úřední desce 
Obecního úřadu Rudoltice. 

 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu v souladu s ust. § 17 odst. 6 zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejnit návrh Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2012 včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2012 na fyzické i 
elektronické úřední desce Obecního úřadu Rudoltice. 

 Termín realizace: 22.4.2013 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní 
báze geografických dat ZABAGED a databáze geografických jmen GEONAMES, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva 
užít ZABAGED a databázi Geonames ve formě digitálního produktu, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí znalecký posudek ing. Jiřího Kulhavého, 
zpracovaný ve věci sesuvu půdy na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, ke 
kterému došlo při výstavbě cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 



objednatelem a GEOSTAR, spol. s r.o. se sídlem Brno, Tuřanka 240/111, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění 
pozemků p.p.č. 4293/10-12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle zprávy o inženýrsko-
geologickém průzkumu 2G geolog s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce opětovně 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 ukládá spol. VISION Rudoltice 
zahájit přípravné práce na odvodnění a vybudování štěrkové komunikace. 

 Termín realizace: ----- 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a Jiřím Kamenickým se sídlem Na Špici 211, Dlouhá Třebová, IČ: 
60145277 jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení autorského dozoru části stavby Rekonstrukce zdroje vytápění 
– využití OZE, realizace úspor energie související s realizací tepelného čerpadla a 
úprav topného systému v areálu MŠ za vzájemně ujednanou cenu díla 9 000 Kč bez 
DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí harmonogram prací na rekonstrukci budov MŠ a 
ŠJ, zpracovaný zhotovitelem rekonstrukce BROMACH spol. s r.o., a dále bere na 
vědomí termíny kontrolních dnů na stavbě. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh programu a rozpočtu Rudoltické pouti 2013, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a vyslovila s ním souhlas. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací Rudoltické pouti 2013.  

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o finanční příspěvek na pronájem sálu za 
účelem konání tradiční prvomájové veselice dne 1.5.2013 a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout příspěvek ve výši 700 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce finanční příspěvek vyplatit předsedovi ZO 
KSČM p. Oldřichu Rezkovi. 

 Termín realizace: 1.5.2003 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje finanční příspěvek 500 Kč na zakoupení věnce, popř. 
kytice ke kladení věnců, které se bude konat dne 7. 5. 2013 na místním hřbitově. 

 
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.  


