
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/24/10/13 
 

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

o Nové NS 
o Návrh na přidělení bytu opatrovanému L.M. 
o Žádost o povolení stavebních úprav v bytě 264/3 
o Žádost o náhradu škody na nábytku a řešení problému s plísní v bytě 276/2 

b) Volby do PS PČR 
o Dohody o provedení práce 

c) Dohody VPP 
d) Smlouva o úschově (CANIS CENTRUM, s.r.o.) 
e) Žádost TJ Sokol Rudoltice o přidělení dotace na rok 2014 
f) Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice 
g) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95 
o Čerpání provozního rozpočtu k 16.10.2013 

h) Dětská hřiště v obci – příprava projektů 
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Servisní smlouva – výstražný systém v ochraně před povodněmi 
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Nabídka dodávky elektřiny pro obec a ZŠ a MŠ (ČEZ) 
o Průkaz energetické náročnosti budovy KD Rudoltice + návrh energeticky 

úsporných opatření 
o Žádost o bezplatný pronájem tělocvičny – kroužek stolního tenisu 
o Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Prodej p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

k) Investice 
l) Životní prostředí 

o Inspekční šetření ČIŽP- úmyslné poškození dřevin v obci 
m) Různé 

o Koupě části p.p.č. 213/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Vypořádání uplatněného nároku na slevu z kupní ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna  
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/2, 262/8 a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na mimořádné přidělení bytu p. L.M., nar. 
XXX, jehož opatrovníkem je obec Rudoltice, vzala na vědomí zajištění plateb nájmu a 
služeb spojených s užíváním bytu z důchodu opatrovaného a dále dohlížení na chod 
domácnosti opatrovaného ze strany jeho matky, a rozhodla o přidělení bytu č. 610/5 o 
velikosti 1+1. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku k NS č. 610/5 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.D. ze dne 15.10.2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je povolení stavebních úprav v bytě 264/3 
– vybourání stávající vany a instalaci sprchového koutu, a rozhodla žádosti vyhovět za 
podmínek, že žadatelka předloží realizační projekt k odsouhlasení, rekonstrukci 



provede odborná firma a v případě odstěhování bude koupelna uvedena do původního 
stavu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. R.K. a V.S., bytem Rudoltice XXX, ze dne 
21.10.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je náhrada 
škody na nábytku znehodnoceném plísní a žádost o řešení problému s plísněmi, a 
schválila nabídku výměny bytu za zrekonstruovaný byt č. 615/11 v lokalitě Zámeček.  
Rada obce Rudoltice dále rozhodla o předložení této žádosti zastupitelstvu obce 
k projednání. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 

a P.T., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je úklid volební místnosti v souvislosti 
s volbami do PS PČR ve dnech 25. a 26.10.2013, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
a N.B., bytem Rudoltice XXX, jejímž předmětem je rovnání hlasovacích lístků do 
obálek v souvislosti s volbami do PS PČR ve dnech 25. a 26.10.2013, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost obce o prodloužení stávajících dohod o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o úschově mezi CANIS CENTRUM, 

s.r.o. se sídlem Lanškroun, Dvorská 168, jako schovatelem, a obcí Rudoltice, jako 
složitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je závazek 
schovatele přebrat na základě jednotlivých objednávek od složitele opuštěná zvířata 
do úschovy až do výše svých kapacitních možností a o převzatá opuštěná zvířata řádně 
pečovat, to vše za měsíční poplatek 150 Kč/uschované zvíře/den včetně DPH, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí TJ Sokol Rudoltice ze dne 11.10.2013, 
jejímž předmětem je přidělení dotace na rok 2014, a rozhodla žádost předložit 
zastupitelstvu obce k projednání. 

 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem TJ Sokol Rudoltice na vybudování 

víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice, a pověřuje starostku obce zajištěním 
osobní účasti předsedy TJ Sokol Rudoltice na příštím zasedání rady. 

 
8) Rada obce Rudoltice se seznámila s projektovou dokumentací na stavbu „Stavební 

úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice čp. 95“ 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně, 
Odbor stavební úřad, ze dne 22.10.2013 o vydání stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. 
 
Rada obce Rudoltice projednala nabídku na provádění technického a autorského 
dozoru na akci „Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice čp. 95“, vyslovila s ní 
souhlas a pověřuje starostku obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo. 



 
Rada obce Rudoltice vyhlašuje výběrové řízení na VZ malého rozsahu s názvem 
„Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice čp. 95“. 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve VŘ na VZ malého 
rozsahu s názvem „Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice čp. 95“ 
v následujícím složení: 
Předseda: Ing. Jan Tejkl 
Členové:  
Daniel Žáček 
Mgr. Renata Pávková 
Miloslav Šrámek 
Jaroslav Suchý 
 
Náhradníci: 
Mgr. Richard Bednář  
Lenka Bártlová 
Roman Beneš 
Mgr. Lenka Havlenová 
Michal Petráň 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí čerpání provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice 
ke dni 16.10.2013, sestavený externí účetní firmou Služba škole Ústí nad Orlicí s.r.o. 

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o proběhlém autobusovém zájezdu do 

rodinného Parku MIRAKULUM ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rudoltice dne 19.10.2013, 
zahájení spolupráce s výrobcem dětských hřišť -  TR Antoš s.r.o. ohledně zajištění 
návrhu – vizualizace dětského hřiště u čp. 5 v obci a v lokalitě Zámeček a zajištění 
podání žádosti o dotaci u MMR pro rok 2014. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí, jako objednatelem, a 

Ing. Tomášem Kocmanem se sídlem Brno, Teyschlova 30, jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění funkční způsobilosti 
a provozu automatických měřících systémů na objektech lokálního výstražného 
systému v obci, a rozhodla její uzavření schválit. 

  Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala nabídku ČEZ Prodej s.r.o. ohledně dodávky elektřiny 
pro obec Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice na období let 2014-2015, vzala na vědomí 
cenu silové elektřiny ze stávajících uzavřených smluv na dodávku elektřiny, z ceníku 
účinného od 1.1.2013,od 1.1.2014, a rozhodla výše uvedenou nabídku přijmout. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k zajištění a podpisu smlouvy na 
dodávku elektřiny dle výše uvedené nabídky ČEZ Prodej, s.r.o. na období let 2014-
2015. 
 
Rada obce Rudoltice doporučuje ZŠ a MŠ Rudoltice výše uvedenou nabídku ČEZ 
Prodej s.r.o. na dodávku elektřiny na období let 2014-2015 přijmout. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Průkaz energetické náročnosti budovy kulturního 
domu – čp. 95 v obci Rudoltice (Energetická náročnost budovy = ÚSPORNÁ) 



Rada obce Rudoltice vzala na vědomí návrh energeticky úsporných opatření, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost D.Ž. o bezplatný pronájem tělocvičny 
v rozsahu 1 hod./týden v období 10/2013-05/2014 za účelem provozu sportovních her 
pro děti (kroužku stolního tenisu), a rozhodla žádosti vyhovět a uhradit pronájem 
tělocvičny pro výše uvedené účely a ve výše uvedeném rozsahu z rozpočtu obce. 
 
Rada obce Rudoltice se opakovaně seznámila se žádostí p. J.V., bytem Rudoltice čp. 
XXX, o prodej části p.p.č. 4138/2, graficky znázorněné v příloze žádosti, a rozhodla o 
jejím předložení zastupitelstvu obce k projednání. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí Rudoltice a p. J.J., bytem Žichlínek XXX, jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla o jejím 
předložení zastupitelstvu obce k projednání. 

 
12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k investicím v r. 2013. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje poptávkové řízení na zhotovení štěrkové komunikace 
na p.p.č. 82/27 a 82/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis z inspekčního šetření České inspekce 

životního prostředí, které se uskutečnilo dne 20.9.2013 na základě podnětu obce 
z důvodu podezření na úmyslné poškození dřevin rostoucích na p.p.č. 3089/1, 133, 
3446/2, 406/1, 3088/12 a 35/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
14) Rada obce Rudoltice se seznámila s ústním návrhem p. H. na koupi části p.p.č. 213/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna od Státního pozemkového úřadu ČR, a pověřuje 
starostku obce prověřením možností koupě. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení obce ohledně uplatněného nároku na 
slevu z kupní ceny p.p.č. 4293/22 v k.ú Rudoltice u Lanškrouna. 

 
 
 
 
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.  


