
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/10/13 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu (RK 

Mozaika) 
o Zasedání OVBZ dne 30.9.2013 
o Schůzka zástupců obce s domovními důvěrníky dne 7.10.2013 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a služeb za období 9/2013 
o Přehled vyúčtování nájmu a služeb za období 5/2012-4/2013 

b) Smlouva č. 11103233 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP ŽP 
c) Žádost o výplatu zaměstnaneckého spoření (RNDr. O. K.) 
d) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Smlouva o dílo na dodávku stavby „Rudoltice, místní komunikace u 
cyklostezky“ (STRABAG a.s.) 

o Vany v BD čp. 261-265 
e) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o zřízení věcného břemene (cyklostezka La-Rudoltice) 
o Změna NS k p.p.č. 18/10 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Řešení sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 – informace o průběhu jednání 

f) Kultura 
o Mikulášská nadílka 8.12.2013 
o Adventní koncert 1.12.2013 
o Koncert na Rudoltické pouti 2014 

g) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 30.9.2013, 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 schvaluje uzavření NS č. 262/13, 265/6, 609/9, 611/11, 611/13, 
615/2, 622/1 a 622/2, 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 výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 261 
doručenou dne 30.9.2013 a dále výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 615 doručenou 
dne 16.9.2013, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 8 
v budově čp. 261, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 



Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o schůzce zástupců obce s domovními 
důvěrníky konané dne 7.10.2013. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 9/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 9.10.2013. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled vyúčtování nájmu a služeb spojených 
s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 5/2012-4/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín k 30.9.2013. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva 

životního prostředí, identifikační číslo EDS: 115D222001876, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, na projekt s názvem „CZ.1.02/3.1.00/11.12557 Rekonstrukce zdroje 
tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy č. 11103233 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 
Kaplanova 1391/1, Praha 11 a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jejímž předmětem je poskytnutí podpory na akci „Rekonstrukce zdroje tepla – využití 
OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“, a to dotace od SFŽP ve 
výši 131 715,35 Kč a dále dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a to prostředky Fondu soudržnosti  
v max. výši 2 239 160,95 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
4) 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 kompletní dodávka stavby „Rudoltice, místní komunikace u cyklostezky“ 
za vzájemně ujednanou cenu za provedení díla ve výši 214 024,44 Kč bez DPH, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
jako povinným z věcného břemene a LANŠKROUNSKO, svazek obcí se sídlem 
Lanškroun, Nám. J.M.Marků 12, jako oprávněným z věcného břemene, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení bezplatného věcného břemene 
spočívajícího v právu stavby „Cyklostezka Lanškroun- Česká Třebová, I. etapa“ a 
v právu provádění oprav a údržby této stavby na pozemcích uvedených v čl. II. této 
smlouvy, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že záměr změny nájemní smlouvy ze dne 
22.12.2011 na pronájem p.p.č. 18/10 (části p.p.č. 18/9) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
byl zveřejněn na ÚD Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 17.9. – 3.10.2013. 
Rada obce Rudoltice schvaluje změnu Smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 18/10 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, uzavřené dne 22.12.2011 mezi obcí a p. L.Š., bytem 
Lanškroun XXX, tak, že nájem se sjednává na dobu neurčitou. Všechna ostatní 
ujednání ve smlouvě zůstávají v platnosti. 



Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k vyhotovení a podpisu dodatku v tomto 
smyslu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o průběhu dalšího jednání DSO 
Lanškrounsko s vlastníkem p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve věci 
dořešení sanace svahu postiženého sesuvem půdy.  

 
6) Rada obce Rudoltice schvaluje zajištění interaktivní zábavné akce s názvem 

„ Čertoviny Čertice Berty Puberty a Čertovy babičky“ na Mikulášskou nadílku, která 
se bude konat dne 8.12.2013 na sále místního KD. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost Kulturní komise obce Rudoltice o příspěvek na 
pořádání adventního koncertu s Lanškrounským ženským pěveckým sborem dne 
1.12.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a 
poskytnout příspěvek na občerstvení pro účinkující a diváky ve výši 4.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedený příspěvek vyplatit předsedkyni 
kulturní komise. 
Termín realizace: 29.11.2013   
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrhy hudebních interpretů na organizaci koncertu 
dne 13.6.2014 u příležitosti konání Rudoltické pouti 2014 a schvaluje zajištění 
interpreta Davida Deyla s kapelou. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním návrhu smlouvy. 

 
 
 
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.  
 


