
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/26/09/13 
 

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

o Dodatky k NS – výměna kotle zn. MORA 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a služeb za období 8/2013 

b) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1. do 19.9.2013 
c) Výsledek hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. za rok 2012 
d) Usnesení PČR OO Lanškroun – poškození lamp VO na cyklostezce 
e) Výstavba chodníku v obci – jednání s DI PČR ÚO a SÚS ÚO 
f) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pronájem sálu (RC Rudoltický 

Budulínek) 
g) Žádost o nákup výstroje a výzbroje pro JSDH Rudoltice 
h) Žádost o slevu z kupní ceny p.p.č. 4293/22 – zpráva z jednání s vlastníky 
i) Žádost o výplatu zaměstnaneckého spoření (RNDr. O. K.) 
j) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Žádost o poskytnutí příspěvku na Drakiádu 
o Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u ZŠ a MŠ Rudoltice 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Veřejná zakázka „Dobudování a rekonstrukce místních komunikací v obci 

Rudoltice“ + smlouva o dílo s vítězem VŘ 
l) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Dětská hřiště 
o Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Sdělení manželů Č. k výzvě obce ohledně užívání p.p.č. 755 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 
o Řešení sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 – jednání s vlastníkem 

m) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 265/3, 264/5 a 263/4 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 8/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 16.9.2013. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1. do 19.9.2013 Krajským úřadem 
Pardubického kraje se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje výsledek hospodaření VISION Rudoltice s.r.o. za rok 

2012 – zisk ve výši 85 593 Kč. 
 

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí usnesení Policie ČR, OO, Lanškroun ze dne 
19.9.2013, č.j. KRPE-69645-12/TČ-2013-171114, týkající se poškození 11 ks lamp VO 
na cyklostezce Lanškroun – Rudoltice v části ležící na katastru obce Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 



6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledek jednání obce s PČR, DI ÚO a SÚS ÚO 
ohledně výstavby I. etapy chodníku na silničním příkopu podél silnice III/31513 a 
přechodů pro chodce na silnici I/43 a III/31513, procházejících obcí. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje zahájení prací na studii proveditelnosti ohledně 
zbudování I. etapy chodníku v obci, přechodů pro chodce na silnici I/43 a III/31513 a 
s tím spojené rekonstrukce dotčených křižovatek. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala žádost RC Rudoltický Budulínek o poskytnutí 

finančního příspěvku na pronájem sálu v KD Rudoltice za účelem organizace burzy 
dětského oblečení a sportovních potřeb, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout finanční příspěvek ve výši 4x700 Kč, tj. 2 800 
Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedenou částku vyplatit předsedkyni RC 
Rudoltický Budulínek. 
Termín realizace: 17.10.2013   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala žádost JSDH Rudoltice o schválení nákupu výstroje a 

výzbroje pro JSDH z rozpočtu obce, jež je nedílnou součástí žádosti, a rozhodla 
žádosti vyhovět a nákup výstroje a výzbroje z rozpočtu obce v plném rozsahu schválit. 

 
9) Rada obce Rudoltice se seznámila se sdělením AK Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ze 

dne 13.9.2013 o proběhlém jednání ve věci uplatněného nároku na slevu z kupní ceny 
ze strany majitelů p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a navrhuje 
vypořádání - slevu ve výši 30 % z pořizovací ceny zasaženého území, jako je tomu 
v obdobných případech. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce jednáním v této věci ve spolupráci 
s práv. zást. obce. 

  
10) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí RNDr. O. K. o výplatu zaměstnaneckého 

spoření, bere na vědomí oznámení obce notářské kanceláři Mgr. Jany Filipové se 
sídlem v ÚO ohledně  části uplatněného nároku a předložení žádosti právní zástupkyni 
obce k vyjádření. 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 24.9.2013 o 

poskytnutí příspěvku na akci s názvem „Drakiáda“, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 1.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek vyplatit ředitelce ZŠ a MŠ 
Rudoltice. 
Termín realizace: 27.9.2013   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpis správního řízení ze dne 23.9.2013, č.j. 
MSMT-38384/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
změna zápisu na postu ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice v rejstříku škol a školských zařízení 
s platností od 23.9.2013. 

 
12) Rada obce Rudoltice projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dobudování a rekonstrukci místních komunikací v obci Rudoltice“, 



vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek ze dne 19.9.2013, Hodnocení dílčích 
kritérií nabídek a celkové vyhodnocení z téhož data, a na základě doporučení 
hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG 
a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 
1 533 731 Kč bez DPH. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí a STRABAG a.s. se 
sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je dobudování a rekonstrukce místních komunikací v obci Rudoltice za 
vzájemně ujednanou cenu za provedení díla ve výši 1 533 731 Kč bez DPH, a rozhodla 
její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí jednání obce se třemi dodavateli dětských hřišť, 

seznámila se s nabídkou TR Antoš s.r.o, Turnov, týkající se návštěvy parku Mirakulum 
a souhlasí s organizací zájezdu do parku Mirakulum ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Rudoltice.  
Rada obce Rudoltice schvaluje úhradu autobusové dopravy a vstupného pro děti 
předškolního a školního věku s trvalým bydlištěm v obci. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací zájezdu ve spolupráci se ZŠ a 
MŠ Rudoltice. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. J.V. ze dne 24.9.2013 o koupi části 
p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a pověřuje starostku obce jednáním se 
žadatelem ohledně dispozice požadované části pozemku. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila se sdělením manželů Č., bytem Rudoltice XXX, ze 
dne 17.9.2013 ohledně užívání p.p.č. 755 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru prodeje předmětné nemovitosti. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s výsledkem jednání DSO Lanškrounsko 
s vlastníkem p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vzala na vědomí sdělení 
právního zástupce DSO Lanškrounsko ze dne 16.9.2013 a pověřuje starostku obce 
k dalšímu jednání. 

 
 
Lenka Bártlová, v.r., starostka obce   
 
 
Erika Kohoutová, v.r., místostarostka obce 
 
 
 
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.  
 


