
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/05/06/13 
 

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

o Nové NS a dodatky k NS 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Žádosti o slevu z nájmu  
o Žádosti o opravu bytu  
o OVBZ 22.5.2013 
o Žádost o povolení k opékání a grilování u BD čp. 263 

b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
stavby (ČEZ) 

c) Zbudování kanalizace a přístupové cesty k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna 

d) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ 

e) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o VKP – zámecké aleje 
o Výměna oken a vchodových dveří u HZ, BD 261-265 
o Rekonstrukce budov MŠ a ŠJ Rudoltice 

� Cenová nabídka na administraci projektu 
� Vývoj prací 

f) Kultura 
o Rudoltická pouť 2013 
o Žádost o sponzorský dar na Knoflíkiádu 

g) Různé 
o Stavební povolení – „I/43 Rudoltice - rekonstrukce mostu ev. č. 43-066“ 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k BJ č. 261/14  a 607/6 a pověřuje 

starostku obce k jejímu podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 601/1, 608/10, 609/8, 
611/4, 616/10, 617/8, 618/2, 618/10 a 621/12, dodatku č. 3 k NS, 613/9, 616/5, 616/7, 
dodatku č. 4 k NS 610/4, dodatku č. 8 k NS 610/6 a pověřuje starostku obce k jejich 
podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 3 v BD čp. 265, 
doručenou dne 24.5.2013, výpověď z nájmu bytu č. 11 v BD čp. 611, doručenou dne 
22.5.2013 a výpověď z nájmu bytu č. 1 v BD čp. 622, doručenou dne 28.5.2013, jež 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o slevu z nájemného u bytu č. 12 
v domě čp. 617, ze dne 9.5.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je plíseň, vlhkost v bytě a vzala na vědomí informace o stavu bytu a 
rozhodla o částečné opravě – zateplení okenního parapetu. 
Termín realizace: --- 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájemného u bytu č. 10 v domě čp. 
601, ze dne 24.5.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 



plíseň, vlhkost v bytě a ukládá starostce a společnosti VISION Rudoltice prověřit 
oprávněnost žádosti. 
Termín realizace: 30.6.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 22.5.2013, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavku v jednotlivých žádostech. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost nájemníků bytového domu čp. 263 o povolení 
k opékání a grilování u bytového domu čp. 263, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a v souladu s čl. 4 Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 1/2011 
stanovuje místem, určeným pro manipulaci s otevřeným ohněm, zakládání otevřených 
ohnišť a grilování veřejné prostranství u bytového domu čp. 263. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o opravu vany v BJ 264/11, podanou p. 
Josefem Pišťáčkem dne 23.5.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a pověřuje 
VISION Rudoltice s.r.o. a starostku obce k výběru možnosti opravy vany dle zjištěného 
stavu. 
Termín realizace: 31.7.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi obcí jako budoucím povinným a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, jako budoucím oprávněným, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení nového kabelového 
vedení a kabelové skříně na náklady ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 3150/1 a 417/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla její uzavření schválit 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

4) Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zbudování kanalizace a 
přístupové cesty k p.p.č. 4218/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rudoltice ze dne 4.6.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, o povolení výjimky 
v počtu dětí ve třídě MŠ, a rozhodla žádosti vyhovět a povolit výjimku z počtu dětí ve 
třídách MŠ Rudoltice, a to na počet 27 dětí v II. oddělení – starší děti a 28 dětí v I. 
oddělení – mladší děti, to vše za předpokladu, že nedojde ke zhoršení kvality 
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace předsedy komise ŽP ohledně 

jírovcové aleje (ořezání větví v aleji od cihelny k Zámečku) a ukládá komisi ŽP 
předložit návrh nejvhodnějších kroků, které by měly být provedeny v aleji.  
Rada obce doporučuje přednostně investovat do opravy havarijního stavu části aleje 
od firmy Kořínek k zámecké věži. 
Termín realizace: 31.7.2013 



Zodpovídá: Richard Kohout, předseda komise ŽP  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výměnu oken a vchodových dveří u hasičské 
zbrojnice a výměnu vchodových dveří u BD čp. 261-265 ve vlastnictví obce v období 
od 18. do 22.6.2013. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Ing. Aleny Džbánkové se sídlem 
Litomyšl, Dukelská 954, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, na administraci 
projektu č. 11103233 – „Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor 
energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ a rozhodla s ní vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o pokračování rekonstrukce budov ŠJ 
a MŠ Rudoltice. 

 
7) 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, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční dar na pokrytí 
nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2013ve výši 15 000 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným 
a  EKO systém – US, spol. s r.o. se sídlem Lanškroun, Nádražní 400, jako dárcem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční dar na zajištění 
Rudoltické pouti 2013 ve výši 1 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem 
a RYDO, spol. s r.o. se sídlem Česká Třebová, Topolová 2079, jako objednatelem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení reklamy 
objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2013 za úplatu ve výši 10 000 Kč bez 
DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí jako zhotovitelem 
a ZV KOVO s.r.o. se sídlem Lanškroun, Svojsíkova 1045, jako objednatelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení reklamy 
objednatele u příležitosti konání Rudoltické pouti 2013 za úplatu ve výši 5 000 Kč bez 
DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedených smluv. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně ze 
dne 28.5.2013, č.j. MULA 16202/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem je uzavírka silnice III/31513 v době od 14.6. do 16.6.2013 z důvodu 
konání Rudoltické pouti. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Krasavy Šerkopové o sponzorský dar na 
charitativní akci Knoflíkiáda, která se bude konat dne 22.6.2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení,  a schválila uzavření smlouvy o reklamě mezi obcí a p. 
Krasavou Šerkopovou, bytem Rudoltice XXX,  na částku 5.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku k sepsání a podpisu smlouvy o reklamě. 



8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí stavební povolení Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 25.4.2013, č.j. 
ODSH-29206/2013-Sa, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
stavení povolení na stavbu „I/43 Rudoltice – rekonstrukce mostu ev.č. 43-066“. 

 
 
 
 
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.  
 
 


