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Rudoltický
ZPRAVODAJ

/číslo 3 /2015 /ČERVENEC

PŘÍLOHA /usnesení RO a ZO

Usnesení 
Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/4/24 
ze dne 24. 4. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/4/24
Rada obce Rudoltice schvaluje navr-
žený program jednání
USNESENÍ č. RO/2/2015/4/24
Rada obce Rudoltice v působnosti 
zřizovatele rozhodla o provedení 
kontroly v ZŠ a MŠ Rudoltice, IČ 
61234125., se sídlem Rudoltice č. p. 
200 týkající se dodržování právních 
předpisů, zřizovacích listin a hospo-
daření. 
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka; 
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta

Usnesení 
Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/4/27 
ze dne 27. 4. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje navr-
žený program jednání
USNESENÍ č. 
RO/2/2015/4/27
Rada obce Rudoltice souhlasí s re-
konstrukcí parkovišť u bytových 
domů v obci Rudoltice č. 261, 262, 

263 a 264/265 na základě platné 
rámcové smlouvy mezi společností 
Vision Rudoltice s.r.o. a Obcí Rudol-
tice.
USNESENÍ č. RO/3/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje roční 
účetní závěrku za rok 2014 a výsle-
dek hospodaření společnosti Vision 
Rudoltice s.r.o. – ztrátu 200.585,72 
Kč, ztráta bude pokryta z nerozděle-
ného zisku z minulých let.
USNESENÍ č. RO/4/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
smlouvu č. 8800081884/1/BVB/P 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Rudoltice a RWE 
GasNet, s.r.o. Klíšská ul.č.p. 940, 401 
17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 
p.p.č. 3211/3 a 728/2 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna.
USNESENÍ č. RO/5/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Rudol-
tice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČO 24729035 zastoupenou dle 
písemně udělené plné moci ze dne 
21. 5. 2014 evid.č. PM/II-108/2014 
firmou Energomontáže Votroubek 
s.r.o. Jiráskova 318, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČO 28791274, p.p.č. 
4138/5.
USNESENÍ č. RO/6/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Obcí Rudoltice a Mysliveckým spol-

kem Rudoltice v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem 
č. 250/2000 Sb. 
USNESENÍ č. RO/7/2015/4/27
Rada obce Rudoltice projednala 
doporučení Osadního výboru pro 
bytové záležitosti ze dne 13. 4. 2015, 
vzala na vědomí výsledky lustrace 
v CEE   a ukládá obecnímu úřadu 
sdělit neprodleně žadatelům možnost 
přidělení bytu a dále zajistit provede-
ní potřebných úkonů k uzavření ná-
jemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavků v jednotlivých 
žádostech.
USNESENÍ č. RO/8/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření NS č. 613/2.
USNESENÍ č. RO/9/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k NS č. 609/6, 
dodatku č. 2 k NS č. 609/10 a 615/10, 
dodatku č. 4 k NS č. 611/12, 614/3, 
614/4, 614/6 a 614/10, dodatku č. 5 
k NS č. 614/2 a 624/7, dodatku č. 6 
k NS č. 605/1, 610/10 a 622/2, dodat-
ku č. 9 k NS č. 616/2 a dodatku č. 16 
k NS č. 624/8.
USNESENÍ 
č. RO/10/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření dodatku č. 3 k NS č. 612/12, 
jehož předmětem je sleva z nájmu za 
výkon funkce domovního důvěrníka 
s účinností od 1. 5. 2015.
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USNESENÍ 
č. RO/11/2015/4/27
Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 
615 ze dne 23. 10. 2013.
USNESENÍ 
č. RO/12/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje roz-
počtové opatření č.4/2015 ze dne 27. 
4. 2015, které se týká nákupu dvou 
počítačů pro obecní knihovnu.
USNESENÍ 
č. RO/13/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy o odvádění odpadních 
vod kanalizací č. 2/2015 mezi Obcí 
Rudoltice a K. Ch. bydlištěm 561 25 
Rudoltice č. p. XXX.
USNESENÍ 
č. RO/14/2015/4/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu 
na místním poplatku za svoz komu-
nálního odpadu s paní M. Z., trvale 
bytem Rudoltice XXX.
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka; 
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta

Usnesení 
Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/5/11 
ze dne 11. 5. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje navr-
žený program jednání
USNESENÍ č. RO/2/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy mezi Obcí Rudoltice 
a Dr. Rajblem s.r.o. se sídlem Tateni-
ce č.p. 291, PSČ 561 31 o poskytování 
pracovně lékařských služeb zaměst-
nancům Obecního úřadu Rudoltice 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o speci-
fických zdravotních službách a pod-
mínkách jejich provádění.
USNESENÍ č. RO/3/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy mezi obcí Rudoltice 
a městem Lanškroun, Nám. J. M. 
Marků 12, PSČ 563 0, IČO 00279102 
veřejnoprávní smlouvu o provádě-
ní zápisů údajů do informačního 

systému územní identifikace adres 
a nemovitostí.
USNESENÍ č. RO/4/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-2012991/VB2 
Rudoltice 291, p. Frajman – změna 
příkonu mezi Obcí Rudoltice a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV
-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, p.p.č. 3093/12 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna.
USNESENÍ č. RO/5/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-2012695/
VB/636 název stavby: Rudoltice, 
pí.XX - nová OM mezi Obcí Rudol-
tice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ 24729035, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RO/6/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IE-12-
2002505/VB/1Rudoltice, rek.nn, 
vývod z TS260-Vdnn mezi Obcí 
Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s. se 
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplic-
ká 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
USNESENÍ 
č. RO/7A/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření dodatku č. 1 k NS č. 606/12, 
616/6 a 616/9, dodatku č. 3 k NS č. 
608/10, 609/8, 611/4, 616/10, 617/8 
a 621/12, dodatku č. 4 k NS č. 613/9, 
616/5 a 620/7, dodatku č. 8 k NS č. 
615/9 a dodatku č. 9 k NS č. 608/6.
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření dodatku č. 1 k NS č. 263/7 
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření dodatku č. 13 k NS č. 610/6.
USNESENÍ 
č. RO/7B/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu 
na nájemném a službách s nájmem 

souvisejících, a to s nájemcem V. J., 
trvale bytem Rudoltice XXX.
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření dohody o splátkách dluhu na 
místním poplatku za svoz komunál-
ního odpadu s paní V. J., trvale bytem 
Rudoltice XXX.
USNESENÍ 
č. RO/7C/2015/5/11
Rada obce Rudoltice vzala na vědo-
mí žádost o výměnu bytu žadatelky 
K. N., trvale bytem Rudoltice XXX 
a rozhodla žádosti vyhovět. Žádost 
bude vyřízena přednostně. 
USNESENÍ 
č. RO/7D/2015/5/11
Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 
263 ze dne 30. 4. 2015, jež je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RO/8/2015/5/11
Rada obce Rudoltice odvolává v sou-
ladu s ust. § 166 odst. 5 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve spojení s ust. § 73 
odstavec 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ust. § 102 od-
stavce 2 písm. b) zákona č. 128/20000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) Mgr. 
Renatu Pávkovou narozenou XXX 
bytem XXX, z funkce ředitele pří-
spěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Rudoltice č.p. 200, 
PSČ 561 25, okr. Ústí nad Orlicí, 
IČO: 61234125. 
USNESENÍ č. RO/9/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2015 ze dne 11. 
5. 2015, které se týká dotace z úřadu 
práce.
USNESENÍ 
č. RO/10/2015/5/11
Rada obce Rudoltice vyhlašuje 
výběrové řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Opravy místních 
komunikací v obci Rudoltice v roce 
2015 – etapa I-III“.
Rada obce Rudoltice jmenuje pě-
tičlennou komisi pro výběrové řízení 
pro rekonstrukci komunikací v obci 
Rudoltice ve složení:
Jitka Sýkorová, Roman Vymetálek, 
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Miloslav Šrámek, Pavel Řehoř, Mi-
chal Petráň.
USNESENÍ 
č. RO/11/2015/5/11
Rada obce Rudoltice schvaluje doho-
du o narovnání mezi obcí Rudoltice 
a společností Vision IČO 64254470 
ze dne 11. 5. 2015.
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka; 
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta

Usnesení 
Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/5/25 
ze dne 25. 5. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje navr-
žený program jednání.
USNESENÍ č. RO/2/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje záměr 
prodeje p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 
3088/16 a 3451/7  v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna o celkové přibližné 
výměře 350 m2 za účelem využití 
zahrady k rodinnému domu a pově-
řuje obecní úřad k jeho zveřejnění na 
úřední desce a k vypracování geo-
metrického plánu.
USNESENÍ 
č. RO/3B/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření darovací smlouvy mezi Obcí 
Rudoltice jako dárcem a firmou paní 
Krasava Šerkopová, Rudoltice č.p. 
608, PSČ 561 25, IČO 44499256, jako 
obdarovaným ve výši  6 000,- Kč.
USNESENÍ č. RO/4/2015/5/25
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a RK Mouřenín, 
spol. s r.o., se sídlem nám. Míru 50, 
568 02 Svitavy, jako dárcem, jejímž 
předmětem je finanční dar na zajiš-
tění Rudoltické pouti 2015 ve výši 
3.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a Pavlem Elne-
rem, se sídlem Mistrovice 201, 561 
64 Jablonné nad Orlicí, jako dárcem, 
jejímž předmětem je finanční dar 

na zajištění Rudoltické pouti 2015 
ve výši 2.000,-- Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala ná-
vrh darovací smlouvy mezi obcí jako 
obdarovaným a KTV, s.r.o., se sídlem 
Vodní 282, 563 01 Lanškroun, jako 
dárcem, jejímž předmětem je finanč-
ní dar na zajištění Rudoltické pouti 
2015 ve výši 1.000,-- Kč, a rozhodla 
její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala ná-
vrh darovací smlouvy mezi obcí jako 
obdarovaným a Antošovský Vlasti-
mil, ADOS Sekerka - Antošovský, se 
sídlem Rozstání 7, 571 01 Moravská 
Třebová, jako dárcem, jejímž před-
mětem je finanční dar na zajištění 
Rudoltické pouti 2015 ve výši 2.000,-
- Kč, a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a EKOLA České 
Libchavy s.r.o., se sídlem České Lib-
chavy čp. 172, 561 14, jako dárcem, 
jejímž předmětem je finanční dar 
na pokrytí nákladů kulturních akcí 
pořádaných v obci Rudoltice v roce 
2015 ve výši 15.000,-- Kč, a rozhodla 
její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala ná-
vrh darovací smlouvy mezi obcí jako 
obdarovaným a Ing. Josef Kořínek, 
Dvořákova 167, 563 01 Lanškroun, 
jako dárcem, jejímž předmětem je 
finanční dar na pokrytí nákladů 
kulturních akcí pořádaných v obci 
Rudoltice v roce 2015 ve výši 5.000,- 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projedna-
la návrh smlouvy o reklamě mezi 
obcí jako zhotovitelem a Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí, jako objednatelem, jejímž 
předmětem je provedení reklamy 
objednatele u příležitosti konání 
Rudoltické pouti 2015 za úplatu 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 Zámecký vrch, 
zemědělská společnost s.r.o., Ru-
doltice 16, 562 25 Rudoltice, jako 
objednatelem, jejímž předmětem 

je provedení reklamy objednatele 
u příležitosti konání Rudoltické pouti 
2015 za úplatu ve výši 7.000,- Kč 
bez DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a Žáčkovi s.r.o, 
Rudoltice 65, 561 25 Rudoltice, jako 
objednatelem, jejímž předmětem 
je provedení reklamy objednatele 
u příležitosti konání Rudoltické pouti 
2015 za úplatu ve výši 1.000,-Kč 
bez DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a Janem Frankem, 
F+J elektro Frank, Dobrovského 502, 
56301 Lanškroun, jako objednate-
lem, jejímž předmětem je provedení 
reklamy objednatele u příležitosti 
konání Rudoltické pouti 2015 za 
úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, 
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a KONZUMEM, 
obchodní družstvo, Tvardkova 1191, 
562 13 Ústí nad Orlicí, jako objedna-
telem, jejímž předmětem je provede-
ní reklamy objednatele u příležitosti 
konání Rudoltické pouti 2015 za 
úplatu ve výši 2.000,-Kč bez DPH, 
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projedna-
la návrh darovací smlouvy mezi 
obcí jako obdarovaným a Danou 
Beranovou – Realitní a dražební 
společnost Mozaika, Žichlínek čp. 
84, 563 01 Lanškroun, jako dárcem, 
jejímž předmětem je finanční dar 
na pokrytí nákladů kulturních akcí 
pořádaných v obci Rudoltice v roce 
2015 ve výši 3.000,- Kč, a rozhodla 
její uzavření schválit.
USNESENÍ č. RO/5/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje cel-
kový počet 7 zaměstnanců obecního 
úřadu Rudoltice.
USNESENÍ č. RO/6/2015/5/25
Rada obce Rudoltice souhlasí s uza-
vřením dohody o vytvoření pra-
covních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze 
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státního rozpočtu a Evropského so-
ciálního fondu č. UOA-VF-24/2015 
mezi Obcí Rudoltice a Úřadem práce 
České republiky.
USNESENÍ č. RO/7/2015/5/25
Rada obce Rudoltice souhlasí s pro-
vedením stavební úpravy v bytě č. 
XX, bytový dům č.p. XXX, které 
spočívají v odstranění příčky mezi 
kuchyní a obývacím pokojem, ná-
klady spojené s úpravou bude hradit 
současný nájemce p. L. N.
USNESENÍ č. RO/8/2015/5/25
Rada obce Rudoltice projednala 
výdaje spojené s vydáváním Ru-
doltického zpravodaje a schvaluje 
maximální rozsah příspěvků do 
Rudoltického zpravodaje 2 strany A4, 
možnost vyššího počtu stran je mož-
ný jen po schválení radou obce nebo 
redakce Rudoltického zpravodaje.
USNESENÍ č. RO/9/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy mezi Obcí Rudoltice 
a firmou Time4Fun s.r.o. zastoupe-
nou Bc. R. T. jednatelkou společnosti,  
Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČO 
02855844 o spolupráci na zajištění 
programu Rudoltické pouti. 
USNESENÍ 
č. RO/10/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy č. 3/2015/OV mezi 
Obcí Rudoltice a P. B., 561 25 Rudol-
tice čp. XX, narozené XXXX o odvá-
dění odpadních vod kanalizací.
USNESENÍ 
č. RO/11/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě od 
dílo uzavřené mezi Obcí Rudoltice 
a Mg.A. Mikulášem Medlíkem, Lub-
ná 220, PSČ 569 63, IČO 88237591o 
vyhotovení architektonické studie 
krytého bazénu na ploše mezi MŠ 
a ZŠ Rudoltice a schválené usnese-
ním č. RO/5/2015/3/16. 
USNESENÍ 
č. RO/12/2015/5/25
Rada obce Rudoltice projednala 
dlužné pohledávky pana M. J. vůči 
obci Rudoltice, které byly uhrazeny, 
a souhlasí se zrušením exekučního 
řízení vedeného vůči M. J., který měl 
pronajatý byt č. XX v bytovém domě 

č.p. XXX do března roku 2010. 
USNESENÍ 
č. RO/13/2015/5/25
Rada obce Rudoltice projednala 
doporučení Osadního výboru pro 
bytové záležitosti ze dne 11. 5. 2015, 
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 ne-
prodleně žadatelům stanovisko rady 
obce k jejich žádostem a dále zajistit 
provedení potřebných úkonů k uza-
vření nájemní smlouvy v okamžiku 
uvolnění bytu dle požadavků v jed-
notlivých žádostech.
USNESENÍ 
č. RO/14/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření NS č. 605/9, 612/13, 613/10 
a 615/2 a pověřuje starostu obce 
k jejímu podpisu.
USNESENÍ 
č. RO/15/2015/5/25
Rada obce Rudoltice vzala na vědomí 
žádost pana J. P., bytem Koruna XX, 
o přidělení bytu č. X v domě čp. XXX 
a rozhodla ji vyhovět.
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření NS č. 263/3 a pověřuje starostu 
k jejímu podpisu. Rada obce Ru-
doltice schvaluje, že před podpisem 
této nájemní smlouvy bude ze strany 
nájemce složena kauce na nájem-
ném, ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného.
USNESENÍ 
č. RO/16/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu 
na místním poplatku za svoz komu-
nálního odpadu s paní L. H., trvale 
bytem Rudoltice XXX.
USNESENÍ 
č. RO/17A/2015/5/25
Rada obce Rudoltice rozhodla na 
základě výběrového řízení konaného 
dne 18. 5. 2015 oprava komunikací 
vybrat vítěze firmu Roadmedic s.r.o. 
Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk, IČO 28586484.
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo „Etapa I. - opra-
va komunikací – oprava a zhotovení 

penetračního povrchu mezi Obcí Ru-
doltice jako objednatelem a Roadme-
dic s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 
01 Šumperk, IČO 28586484 jako 
zhotovitelem.
USNESENÍ 
č. RO/17B/2015/5/25
Rada obce Rudoltice rozhodla na 
základě výběrového řízení konaného 
dne 18. 5. 2015 oprava komunikací 
vybrat vítěze firmu Roadmedic s.r.o. 
Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk, IČO 28586484.
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo „Etapa II. 
- oprava komunikací – zhotovení 
podkladní vrstvy mezi Obcí Rudol-
tice jako objednatelem a Roadmedic 
s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 
Šumperk, IČO 28586484 jako zhoto-
vitelem.
USNESENÍ 
č. RO/17C/2015/5/25
Rada obce Rudoltice rozhodla na 
základě výběrového řízení konaného 
dne 18. 5. 2015 oprava komunikací 
vybrat vítěze firmu Roadmedic s.r.o. 
Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk, IČO 28586484.
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo „Etapa III. 
- oprava komunikací – zhotovení 
podkladních vrstev, oprava penetrace 
mezi Obcí Rudoltice jako objedna-
telem a Roadmedic s.r.o. Pod Seno-
vou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 
28586484 jako zhotovitelem.
USNESENÍ 
č. RO/18/2015/5/25
Rada obce Rudoltice schvaluje fi-
nanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč 
pro Základní školu a mateřskou ško-
lu Rudoltice na financování atletic-
kých přeborů, které pořádá v červnu 
2015.
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka; 
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta



/5

Usnesení 
Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/6/4 
ze dne 4. 6. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/6/4
Rada obce Rudoltice schvaluje navr-
žený program jednání
USNESENÍ č. RO/2/2015/6/4
Rada obce Rudoltice schvaluje záměr 
prodeje p.p.č. 1592/4 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna o přibližné výměře 643 
m², který byl vyvěšen na úřední des-
ce ve dnech 19. 12. 2014 – 5. 1. 2015.
USNESENÍ č. RO/3/2015/6/4
Rada obce Rudoltice schvaluje 
pronájem skákacího hradu pro děti 
ve výši 5000,- Kč na Rudoltickou 
pouť umístěného na hřišti TJ Sokol 
Rudoltice od firmy Lagron František, 
Přelouč.
USNESENÍ č. RO/4/2015/6/4
Rada obce Rudoltice projednala ná-
vrh darovací smlouvy mezi obcí jako 
obdarovaným a Elektro KSK, s.r.o. 
Lidická 375, 563 01 Lanškroun, jako 
dárcem, jejímž předmětem je finanč-
ní dar na pokrytí nákladů kulturních 
akcí pořádaných v obci Rudoltice 
v roce 2015 ve výši 2.000,- Kč, a roz-
hodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a STAEL, s.r.o., 
Puškinova 444, 566 01 Vysoké Mýto, 
jako dárcem, jejímž předmětem je 
finanční dar na pokrytí nákladů 
kulturních akcí pořádaných v obci 
Rudoltice v roce 2015 ve výši 5.000,- 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit.
USNESENÍ č. RO/5/2015/6/4
Rada obce Rudoltice po projednání 
a v souladu s § 166 odst. 2 zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů po 
konkursu na pracovní místo ředitele/
ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice vyhlá-
šeném dne 27. 5. 2015 provedeném 
v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů bere na vědomí 
výsledek konkursního řízení, a to 
zejména určení uchazečů konkursu 
vhodných pro výkon funkce a jejich 
celkové pořadí stanovené konkursní 
komisí, seznámila se s ust. § 5 vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších před-
pisů a jmenuje Mgr. Pavla Dvořáčka, 
nar. XXX do funkce ředitele příspěv-
kové organizace Základní škola a ma-
teřská škola Rudoltice (IČ61234125) 
od 1. srpna 2015. 
USNESENÍ č. RO/6/2015/6/4
Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
seznam žáků, kteří absolvovali celý 
školní rok 2014/2015 v ZŠ  Rudoltice 
zpracovaný p. Danou Frebortovou 
pověřenou řízením ZŠ a MŠ Rudol-
tice.
Rada obce Rudoltice schvaluje 
vyplacení finanční částky ve výši 
5.000,- Kč zákonnému zástupci 
žáka, uvedeného v seznamu, jenž 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 30. 6. 2015
Rada obce Rudoltice ukládá účetní 
obce provést kontrolu stanovené 
podmínky a v případě jejího splnění 
vyplatit finanční částku 5.000,- Kč 
zákonnému zástupci žáka, uvedené-
ho ve shora uvedeném seznamu. 
Termín realizace: 30. 6. 2015, zod-
povídá Jaroslava Jašniaková, účetní 
obce.
USNESENÍ č. RO/8/2015/6/4
Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření smlouvy č. 4/2015/OV  
o odvádění odpadních vod kanalizací 
mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem 
kanalizace a panem J. B., bydliště Ru-
doltice čp. XXX, jako odběratelem. 
USNESENÍ č. RO/9/2015/6/4
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-

vření dodatku č. 1 k NS č. 262/10, 
265/15 a 601/8, dodatku č. 2 k NS č. 
263/7, 613/13 a 614/12, dodatku č. 3 
k NS č. 617/1, 618/13, 621/7 a 622/6, 
dodatku č. 4 k NS č. 613/5 a 613/6, 
dodatku č. 5 k NS č. 609/12 a 621/10, 
dodatku č. 7 k NS č. 613/8, dodatku 
č. 9 k NS č. 619/7 a dodatku č. 14 
k NS č. 610/6 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.
USNESENÍ č. RO/10/2015/6/4
Rada obce Rudoltice bere na vědomí 
výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě 
čp. 621 ze dne 28. 5. 2015 a výpověď 
z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 261 ze 
dne 29. 5. 2015, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RO/11/2015/6/4
Rada obce Rudoltice vzala na vědomí 
žádost o výměnu bytu žadatelky J. V., 
trvale bytem Rudoltice XXX a roz-
hodla žádosti vyhovět. Žádost bude 
vyřízena přednostně.
Rada obce Rudoltice vzala na vědomí 
žádost o výměnu bytu žadatelky V. J., 
trvale bytem Rudoltice XXX a roz-
hodla žádosti vyhovět. Žádost bude 
vyřízena přednostně.
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka; 
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta

Usnesení 
Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/6/11 
ze dne 11. 6. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/6/11
Rada obce Rudoltice schvaluje navr-
žený program jednání
USNESENÍ č. RO/2/2015/6/11
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a DOLPRA, s.r.o., 
se sídlem Výprachtice 131, 561 34 
Výprachtice, jako dárcem, jejímž 
předmětem je finanční dar na zajiš-
tění Rudoltické pouti 2015 ve výši 
1.000,-- Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit.
USNESENÍ č. RO/3/2015/6/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uza-
vření smlouvy č. 4/2015/OV mezi 
Obcí Rudoltice a J. B. bytem Rudolti-



/číslo 3 /2015 /ČERVENEC /PŘÍLOHA

/6

ce čp. XXX, PSČ 561 25, o odvádění 
odpadních vod kanalizací.
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka; 
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta

Usnesení 
zastupitelstva obce 
č. OZ/16/6/2015 
z 16. 6. 2015

Návrh usnesení 
č. ZO/1/16/6/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 
ověřovateli zápisu pana Miroslava 
Šrámka a paní Eriku Kohoutovou 
a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

Návrh usnesení 
č. ZO/2B/16/6/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schva-
luje následující program zasedání 
zastupitelstva

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapi-
sovatele

2. Schválení programu
3. Proplacení pohledávky dědictví 

RNDr. O. a R. K.
4. Zvýšení odměny starosty, zastu-

pitelů, předsedů a členů výborů 
a komisí

5. Neinvestiční účelový transfer 
organizaci T. J. Sokol Rudoltice

6. Závěrečný účet obce Rudoltice 
a účetní závěrka za rok 2014

7. MAS Lanškrounsko – finanční 
příspěvek na zajištění provozu 
v r. 2015

8. Obecně závazná vyhláška č. 
2/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na 
území obce Rudoltice

9. Obecně závazná vyhláška č. 
3/2015, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích

10. ZŠ a MŠ Rudoltice - výjimka 
z počtu žáků

11. Prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna

12. Prodej p.p.č. 4293/10 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna

13. Prodej p.p.č. 4218/10 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna

14. Prodej p.p.č. 4293/25 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna

15. Prodej p.p.č. 4245/45 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna

16. Nabídka zpětného odkupu 
p.p.č.4245/10 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna

17. Prodej části p.p.č. 4138/2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna

18. Prodej p.p.č.1592/4 v k.ú. Rudol-
tice u Lanškrouna

19. Sleva ceny p.p.č.4238/5 k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna

20. Prodej p.p.č.4245/42 k.ú. Rudol-
tice u Lanškrouna

21. Interpelace členů zastupitelstva
22. Různé
23. Diskuse

Návrh usnesení 
č. ZO/3B/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice schva-
luje návrh dohody o narovnání s dě-
dici po zůstaviteli RNDr. Oldřichu 
Kolomém, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

Návrh usnesení 
č. ZO/4/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje ponechat odměny za výkon 
funkcí neuvolněných členů ve stávají-
cí výši.

Návrh usnesení 
č. ZO/5/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 
vědomí informaci o vyplacení dotace 
T. J. Sokol Rudoltice ve výši 50 000,- 
Kč na základě usnesení Rady obce 
Rudoltice č. RO/4/2015/3/30.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pro-
jednalo návrh smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi obcí Rudoltice a T. J. So-
kol Rudoltice, IČ 68244908, se sídlem 
Rudoltice 64, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je účelové poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 85.000,- Kč na opravu 
budovy kabin, údržbu trávníku na 
hřišti, nové dresy pro mládež a na 

úhradu dalších neinvestičních nákla-
dů v r. 2015, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Návrh usnesení 
č. ZO/6/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice pro-
jednalo podle § 13 zák. č. 420/2004 
Sb. chyby a nedostatky uvedené ve 
Zprávě o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce Rudoltice za rok 2014 
a přijalo toto opatření: zastupitelé 
přijali odměnu v dobré víře a tu-
díž podle §331 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, odměnu vracet 
nebudou. V roce 2015 jsou odměny 
vypláceny v souladu s nařízením 
vlády č. 37/2003 Sb.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, závěrečný 
účet obce Rudoltice za rok 2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo dle zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření 
územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce Rudoltice za rok 2014 ze dne 
26. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje celoroční hospodaření 
obce Rudoltice a závěrečný účet obce 
Rudoltice za rok 2014 včetně zprá-
vy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 
2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schva-
luje účetní závěrku obce Rudoltice 
včetně výsledku hospodaření obce 
Rudoltice (zisk 9.300.922,15 Kč), za 
účetní období 2014, sestavenou ke 
dni 31. 12. 2014.

Návrh usnesení 
č. ZO/7/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo návrh smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku mezi Dobrovolným 
svazkem obcí Lanškrounsko, se 
sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 
Lanškroun a obcí Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je poskytnutí 
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finančního příspěvku ve výši 36.180,- 
Kč na zajištění provozu Místní akční 
skupiny Lanškrounko, z.s., v r. 2015, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Návrh usnesení 
č. ZO/8/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo návrh Obecně závazné vyhlášky 
obce Rudoltice č. 2/2015, o stanove-
ní systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na 
území obce Rudoltice, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhod-
lo Obecně závaznou vyhlášku obce 
Rudoltice č. 2/2015 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 
obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 
2/2015, o stanovení systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Rudoltice 
zveřejnit na fyzické i elektronické 
úřední desce nejméně po dobu 15 
dnů.

Návrh usnesení 
č. ZO/9/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo návrh Obecně závazné vyhlášky 
obce Rudoltice č. 3/2015, k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích, 
jež je nedílnou součástí tohoto usne-
sení, a rozhodlo Obecně závaznou 
vyhlášku obce Rudoltice č. 3/2015 
schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 
obecnímu úřadu zveřejnit OZV 
č. 3/2015, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích zveřejnit na 
fyzické i elektronické úřední desce 
nejméně po dobu 15 dnů.

Návrh usnesení 
č. ZO/10/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
projednalo žádost Základní školy 
a mateřské školy Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je udělení výjim-

ky z nejnižšího počtu žáků ve třídě, 
a tuto výjimku schvaluje podle § 23 
odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon) na školní rok 
2015/2016.
Obec Rudoltice povoluje výjimku 
z nejnižšího počtu žáků v souladu 
se školským zákonem a prováděcím 
právním předpisem za předpokladu, 
že uhradí zvýšené výdaje na vzdě-
lávací činnost školy, a to nad výši 
stanovenou krajským normativem.

Návrh usnesení 
č. ZO/11/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice revo-
kuje své usnesení č. OZ/22/05/14, 
bod č. 11, ze dne 22. 5. 2014, týkající 
se prodeje p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudolti-
ce u Lanškrouna manželům F. a J. B. 
a paní E. K.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 
vědomí, že p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudol-
tice u Lanškrouna sousedí s p.p.č. 
28/14, 28/10, 28/3 a 28/2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, jejichž 
vlastníky není ani v jednom případě 
obec Rudoltice. P.p.č. 28/17 je tedy 
pro obec Rudoltice zcela nepřístup-
ný a není jej možné využít pro jiné 
účely. Manželé B. a paní K. užíva-
jící pozemek dlouhodobě pro svoji 
potřebu.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se 
seznámilo se znaleckým posudkem 
č. 3988-39/2015 ze dne 31. 3. 2015, 
zpracovaným Ing. Milanem Náglem, 
znalcem z oboru ekonomika – ceny 
a odhady nemovitostí, se sídlem Dol-
ní Čermná 13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schva-
luje prodej části p.p.č. 28/17 (dle GP 
nově p.p.č. 28/21) v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna o výměře 118 m2, 
manželům F. a J. B., trvale bytem 
XXX, za cenu obvyklou ve výši 
5.900,- Kč, stanovenou výše uvede-
ným znaleckým posudkem, pověřuje 
obecní úřad k vyhotovení kupní 
smlouvy a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schva-
luje prodej části p.p.č. 28/17 (dle 
GP nově taktéž p.p.č. 28/17) v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna o výměře 
118 m2, paní E. K., trvale bytem 
XXX, za cenu obvyklou ve výši 
5.900,- Kč, stanovenou výše uvede-
ným znaleckým posudkem, pověřuje 
obecní úřad k vyhotovení kupní 
smlouvy a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu.

Návrh usnesení 
č. ZO/12/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo návrh kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako 
prodávající a oprávněnou z předkup-
ního práva, a p. R. K., trvale bytem 
XXX, na straně druhé, jako kupu-
jícím a povinným z předkupního 
práva, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4293/10 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujedna-
nou kupní cenu ve výši 297.760,- Kč, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Návrh usnesení 
č. ZO/13/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice revo-
kuje své usnesení č. ZO/10/9/3/2015 
ze dne 9.3.2015, týkající se prodeje 
p.p.č. 4218/10 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna panu J. J., bytem XXX.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo návrh kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako 
prodávající a oprávněnou z předkup-
ního práva, a J. J. a V. Š., oba trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako 
kupujícím a povinným z předkupní-
ho práva, jež je nedílnou součástí to-
hoto usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4218/10 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujedna-
nou kupní cenu ve výši 342.920,- Kč, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Návrh usnesení 
č. ZO/14/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo návrh kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako 
prodávající a oprávněnou z předkup-
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ního práva, a p. M. P. a L. P., trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako 
kupujícím a povinným z předkupní-
ho práva, jež je nedílnou součástí to-
hoto usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4293/25 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujedna-
nou kupní cenu ve výši 326.150,- Kč, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Návrh usnesení 
č. ZO/15/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projed-
nalo návrh kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako 
prodávající a oprávněnou z předkup-
ního práva, a p. R. P., trvale bytem 
XXX, na straně druhé, jako kupu-
jícím a povinným z předkupního 
práva, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4245/45 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za vzájemně ujedna-
nou kupní cenu ve výši 307.860,- Kč, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Návrh usnesení 
č. ZO/16/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice pro-
jednalo nabídku manželů O. a J. N., 
bytem XXX, jako vlastníků p.p.č. 
4245/10 v k.ú. Rudoltice u Lanškrou-
na, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je 
nabídka p.p.č. 4245/10 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna ke zpětnému 
odkoupení obcí, a to v souladu s kup-
ní smlouvou a smlouvou o věcném 
předkupním právu ze dne 29. 10. 
2008, a rozhodlo nabídku nevyužít.

Návrh usnesení 
č. ZO/17B/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 
vědomí zveřejnění záměru prodeje 
části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna na úřední desce Obec-
ního úřadu Rudoltice ve dnech 31. 3. 
2015 - 16. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje prodej části p.p.č. 4138/2 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle 
GP nově p.p.č. 4138/6) o výměře 
1000 m2, panu R. K., trvale bytem 

XXX, za vzájemně ujednanou cenu 
160.000,- Kč, stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4004-55/2015 o ceně 
obvyklé předmětné nemovitosti, 
zpracovaným p. Ing. Milanem Ná-
glem, znalcem v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí, 
se sídlem Dolní Čermná 13, PSČ 561 
53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pově-
řuje obecní úřad k vyhotovení této 
smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu.

Návrh usnesení 
č. ZO/18/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 
vědomí zveřejnění záměru prodeje 
části p.p.č. 1592/4 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna na úřední desce Obec-
ního úřadu Rudoltice ve dnech 19. 
12. 2014 – 5. 1. 2015.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje prodej části p.p.č. 1592/4 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle 
GP nově p.p.č. 1592/32) o výměře 
342 m2, paní A. T., bytem XXX, za 
vzájemně ujednanou cenu 8.550,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem 
č.4005-56/2015 o ceně obvyklé před-
mětné nemovitosti, zpracovaným 
p. Ing. Milanem Náglem, znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí, se sídlem Dol-
ní Čermná 13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pově-
řuje obecní úřad k vyhotovení této 
smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu.

Návrh usnesení 
č. ZO/19/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice pro-
jednalo žádost manželů P. a J. Ř., 
oba bytem XXX, jejímž předmětem 
je sleva z kupní ceny p.p.č. 4138/5 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve 
výši 61.240,- Kč vzhledem k jejímu 
zasažení požárně nebezpečným 
prostorem sousedního rodinného 
domu, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a rozhodlo žádosti vyhovět.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 
vědomí stanovení slevy z kupní ceny 
jako rozdílu mezi původní kupní 

cenou předmětného pozemku ve výši 
178.800,- Kč, stanovenou znaleckým 
posudkem č.4434/040/14 zpracova-
ným p. Zdeňkem Pětníkem, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady 
nemovitostí se sídlem Česká Třebo-
vá, Brožkova 1439 a nově určenou 
cenou předmětného pozemku ve výši 
116.760,- Kč, stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4006-57/2015 o ceně 
obvyklé předmětné nemovitosti, 
zpracovaným p. Ing. Milanem Ná-
glem, znalcem v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí, 
se sídlem Dolní Čermná 13, PSČ 561 
53.

Návrh usnesení 
č. ZO/20B/16/6/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice se 
seznámilo s nabídkou odkupu p.p.č. 
4245/42 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna manžely J. a J. K., vlastníky 
sousedící p.p.č. 4245/41, a to za úče-
lem jejího využití jako zahrady příp. 
k výstavbě garáže.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 
vědomí znalecký posudek č. 4007-
58/2015 o stanovení ceny obvyklé 
p.p.č. 4245/42 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, zpracovaný p. Ing. 
Milanem Náglem, znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná 
13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schva-
luje prodej p.p.č. 4245/42 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna o výměře 960 
m2 panu J. a J. K., oba bytem XXX, 
za navrhovanou kupní cenu ve výši 
200.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pově-
řuje obecní úřad k vyhotovení kupní 
smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu.


