
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/07/11/13 
 

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

o Výpovědi z nájmu bytu (6102/9, 261/15) 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování pronájmu bytu 261/15 
o Žádost o prověření technického stavu bytu 263/7 
o Technický stav bytu 614/8 + žádost o slevu z nájmu bytu 
o Žádost o snížení nájmu bytu 612/1 

b) Dohody VPP 
c) Povodňová komise obce Rudoltice 
d) Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice 
e) Dětské hřiště u čp. 5 
f) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Dohoda č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 11103233 
o Nová třída MŠ v budově OÚ čp. 95 

� Návrh mandátní smlouvy na technický a autorský dozor stavby 
o Návrh rozpočtu na rok 2014 
o Studie zahradních úprav u budovy MŠ Rudoltice 

g) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
h) Návrh rozpočtu obce na rok 2014 

o Žádost o dotaci na rok 2014 (PS Vodní sporty Pionýr ÚO) 
i)  Záměr prodeje pozemkových parcel v lokalitě Zámeček 
j) Strategický rozvojový plán obce 
k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Výsledek poptávkového řízení na zbudování komunikace na p.p.č. 82/27 a 
82/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

l) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Žádost o umístění dopravního značení RESERVÉ u domu čp. 609 

m) Odpadové hospodářství obce  
o Kontejnery na komunální odpad u BD v obci 
o EKO-KOM 
o Bedny na posypový materiál  

n) Kultura 
o Smlouva o zajištění programu – Mikulášská nadílka 8.12.2013 
o Rudoltický masopust 2014 

o) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 9 v BD čp. 602 
doručenou dne 30.10.2013 a dále výpověď z nájmu bytu č. 15 v domě čp. 261 
doručenou téhož dne, 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. 
15 v budově čp. 261, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o prověření stavu bytu č. 7 v BD čp. 263 ze 
dne 6.11.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejíž předmětem je 



abnormální pocení všech oken a v důsledku toho následná tvorba plísně a 
poddimenzované radiátory, a rozhodla žádosti částečně vyhovět a zajistit zapojení 
radiátoru dle žádosti. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice zajistit zapojení radiátoru 
dle žádosti. 
Termín realizace: dle dohody   
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí protokol Městského úřadu Lanškroun, Odbor 
stavební úřad, o kontrolní prohlídce bytu 614/8 za účasti KHS Ústí nad Orlicí, 
nájemníků bytu a zástupců obce konané dne 5.9.2013, právní stanovisko Mgr. Jiřího 
Hrubana, advokáta se sídlem v Brně, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a po 
projednání žádosti o slevu z nájmu bytu ze dne 1.11.2013 ve výši 10 % z důvodu vlhka, 
mokra a plísně v bytě 614/8, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, rozhodla žádosti 
vyhovět a poskytnout slevu z nájmu bytu ve výši 10 % do doby odstranění stavebně-
technické závady. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu dodatku k NS č. 
614/8, kterým bude sleva z nájmu poskytnuta. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o snížení nájmu bytu č. 612/1 ze dne 
30.10.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti nevyhovět 
vzhledem k neopodstatněným důvodům k poskytnutí slevy z nájmu bytu. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí uzavření dodatků ke stávajícím pracovním 

smlouvám na výkon VPP v obci v souladu s ÚP schválenými dodatky k dohodám o 
VPP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh na změnu obsazení Povodňové komise obce 

Rudoltice, týkající se zástupce TJ Sokol Rudoltice, a s účinností od 8.11.2013 
a) odvolává z Povodňové komise obce Rudoltice p. Viléma Jílka, dosavadního 

zástupce TJ Sokol Rudoltice, a 
b) volí členem Povodňové komise obce Rudoltice p. Serge Faltuse, nového 

zástupce TJ Sokol Rudoltice. 
 

5) Rada obce Rudoltice opakovaně projednala návrh TJ Sokol Rudoltice na zbudování 
víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice a rozhodla o jeho zařazení do 
Strategického rozvojového plánu obce na roky 2014-2018. Podmínkou realizace je 
získání prostředků z dotací. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zpracováním návrhu dohody mezi obcí a 
TJ Sokol Rudoltice, jejímž předmětem budou práva a povinnosti smluvních stran 
ohledně výše uvedeného víceúčelového hřiště, tj. jeho umístění, provádění údržby, 
správy, podmínky užívání ZŠ a MŠ Rudoltice, širokou veřejností apod. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila s prvním návrhem dětského hřiště u čp. 5, 

zpracovaným firmou TR ANTOŠ s.r.o., Turnov jako podklad pro získání dotace od 
MMR, vzala na vědomí podklady, potřebné pro podání žádosti o dotaci, a pověřuje 
starostku obce úpravami návrhu dle připomínek. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u 



akce OPŽP č. 11103233 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se 
sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je úprava soupisu dokladů a účtů uvedeného v technické 
a finanční příloze k rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222001876 
ze dne 30.9.2013 tak, že soupis účtů se doplňuje o účet dodavatele Bromach spol. 
s r.o., vedený u ČS, a.s., a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh mandátní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
mandantem a Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, jako 
mandatářem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění 
technického dozoru investora stavby a autorského dozoru stavby „Stavební úpravy pro 
zřízení třídy MŠ Rudoltice v objektu čp. 95“ za vzájemně ujednanou cenu za službu a 
dílo ve výši 12 500 Kč za jeden kalendářní měsíc, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí předběžný návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ 
Rudoltice na rok 2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí grafickou část studie zahradních úprav okolí 
budovy MŠ Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ohledně vyúčtování ke smlouvám o 

příspěvcích na dofinancování nákladů cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, 
zpracovaného ke dni 30.9.2013. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o vývoji situace ohledně sanace svahu 
na pozemku p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, bere na vědomí výsledky 
inklinometrického měření na předmětném pozemku. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala výchozí návrh rozpočtu obce na rok 2014. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí PS Vodní sporty Pionýr ÚO o poskytnutí 
dotace na rok 2014 a rozhodla o jejím předložení zastupitelstvu obce k projednání. 

 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila se seznamem pozemkových parcel v lokalitě 

Zámeček, které dosud nebyly prodány, a doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
aktualizovaný záměr jejich prodeje. 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala návrh na zpracování strategického rozvojového 

plánu obce na období let 2014-2018 za spolupráce občanů obce a rozhodla jeho 
zpracování schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce přípravou podkladů pro jeho 
zpracování. 

 
12) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.M., bytem Rudoltice XXX, ze dne 

30.10.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je umístění 
dopravního značení „RESERVÉ“ pro parkování osobního automobilu před BD čp. 
609 z důvodu invalidity manželky, o kterou trvale pečuje, a rozhodla žádosti vyhovět a 
dopravní značení dle žádosti nainstalovat. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice nainstalovat dopravní 



 značení dle výše uvedené žádosti před BD čp. 609. 
 Termín realizace: 30.11.2013   
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala žádost BD čp. 261 ze dne 28.10.2013 na zajištění 
kontejneru na komunální odpad namísto popelnic k BD čp. 261, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět s účinností od 1.1.2014 za 
stejných podmínek, které jsou uplatňovány v lokalitě Zámeček, tj. za podmínky platby 
poplatku za pronájem kontejneru ve výši 8 Kč/osoba/měsíc. S uvedeným řešením 
současně musí souhlasit všichni nájemníci domu, se kterými bude v tomto duchu 
uzavřen dodatek k NS. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o motivačním programu společnosti 
ELEKTROWIN.  

 
 Rada obce Rudoltice rozhodla tak, že posyp chodníků před BD bude řešen tak, že 
v chodbě každého domu, který bude mít zájem, bude v měsíci prosinec umístěna 
nádoba na posypový materiál (písek), za kterou ponese zodpovědnost domovní 
důvěrník. 

 
14) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zajištění programu mezi obcí 

Rudoltice jako pořadatelem a Janou Matějkovou, agenturou MaJa se sídlem Praha 4 
– Nusle, Na Výsledku II, č. 1022/2, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je zajištění zábavného pořadu Čertoviny na Mikulášské 
nadílce, kterou pořádá obec Rudoltice ve spolupráci s RC Rudoltický Budulínek dne 
8.12.2013 v Kulturním domě v Rudolticích, za vzájemně ujednanou cenu 14 000 Kč 
včetně dopravy a ozvučení, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této 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.  
 


