
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/21/11/13 
 

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

o Dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu (2628) 
o Dodatek ke smlouvě o zprostředkování pronájmu bytu 262/8) 
o Žádost o prodloužení nájemního vztahu 620/2 
o Sousedské spory v BD čp. 614 
o Návrh BD čp. 261 na postup v souvislosti s vyvločkováním van 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu 

za období 10/2013 
o Výzvy práv. zástupce obce k úhradě dlužného vyúčtování za nájem a služby 

spojené s užíváním bytu 
b) Rozpočtové opatření obce č. 8 a 9/2013 
c) Inventarizace majetku 

o Plán inventur na rok 2013  
o Inventarizační a likvidační komise 

d) Návrh rozpočtu obce na rok 2014 
e) Sdělení nadačního fondu „S námi je tu lépe“ 
f) Žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí 
g) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Návrh rozpočtu na rok 2014 
o Žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu na plavecký výcvik 
o Cenová nabídka na projekt – zahradní úpravy MŠ 

h) Obecní lesy 
o Dohoda o započtení pohledávek a závazků 
o Finanční hospodaření v roce 2013 
o Finanční odhad hospodaření v roce 2014 

i) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
o Dokončení sanace svahu na p.p.č. 4293/8 a 9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

j) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 
o Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/RD/285/2012 ze dne 18.10.2012 
o Výsledek poptávkového řízení na zbudování komunikace na p.p.č. 82/27 a 

82/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna + smlouva o dílo 
k) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s.) 
l)  Odpadové hospodářství 

o Svozový plán odpadu na rok 2014 
o Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 

(EKOLA České Libchavy s.r.o.) 
m) Kultura 

o Žádost o příspěvek – tým BACHADEJ 
n) Různé 

o Nákup traktorového fekálu 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 601/12, 607/6, 622/9, 
623/12, dodatku č. 2 k NS 612/10, 621/5, dodatku č. 4 k NS 601/10 a dodatku č. 5 k NS 
610/4 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 



Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 262 
doručenou dne 12.11.2013, jež je 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. 262, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.M., bytem Rudoltice XXX, o prodloužení 
nájemního vztahu k bytu XXX, vzala na vědomí sdělení Městské policie Lanškroun a 
domovního důvěrníka BD čp. XXX ze dne 18.11.2013, jež jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodnutí o prodloužení nájemního vztahu odkládá na měsíc leden 
2014, když stávající nájemní vztah skončí k 31.1.2014. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce s ohledem na předchozí dlouhodobé 
problémy se žadatelkou opakovaně prověřit chování obyvatel BJ č. XXX v lednu 2014. 
Termín realizace: 15.1.2014   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila se sděleními p. M.S., bytem Rudoltice XXX ze dne 
18.11.2013, záznamem MP Lanškroun ze dne 12.11.2013 a dále se sdělením p. L.Š. a 
p. P., obě bytem Rudoltice XXX, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
konstatuje, že se jedná o tzv. vzájemné sousedské spory v domě.  
Rada obce Rudoltice doporučuje nájemníkům bytového domu čp. 614, aby nalezli 
společnou dohodu o vzájemném respektu a slušném chování.  
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh BD čp. 261 ze dne 14.11.2013, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je postup při novém vyvložkování 
stávajících van v BD čp. 261-265, a rozhodla tak, že pro realizaci takového návrhu je 
podmínka min. 10 zájemců z řad nájemníků výše uvedených bytových domů. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 10/2013, 
zpracované správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 13.11.2013. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zaslání výzev nájemníkům, kteří k 31.10.2013 
neuhradili dlužné vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytu ve vlastnictví 
obce, a to právním zástupcem obce s tím, že pokud do stanoveného termínu nebude 
dluh uhrazen, bude vymáhán. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření obce Rudoltice č. 8/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je rekonstrukce MŠ a služby s ní spojené (vyklizení nemovitosti 
v souvislosti s rekonstrukcí a studie zahradních úprav), a rozhodla rozpočtové 
opatření schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření obce Rudoltice č. 9/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem jsou volby do PS PČR, neinvestiční transfery, tj. dorovnání dle skutečnosti, 
dotace z ÚP a svoz tříděného odpadu, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 



 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh plánu inventur na rok 2013, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje k zajištění inventarizace zřízení inventarizační komise 
ke dni 30.11.2013 v následujícím složení: 
Předseda: 
Daniel Žáček 
členové: 
Miloslav Šrámek 
Erika Kohoutová 
Michaela Zvárová 
Ivo Kolomý 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje k zajištění inventarizace zřízení likvidační komise ke 
dni 30.11.2013 v následujícím složení: 
Předseda: 
Daniel Žáček 
členové: 
Jiří Just 
Iva Stránská 

 
5) Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 

2014 v souladu s návrhem rozpočtu obce, který byl zveřejněn na úřední desce 
obecního úřadu dne 19.11.2013.  

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení nadačního fondu „S námi je tu lépe“ ze 

dne 18.11.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí ze dne 
13.11.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je žádost o 
finanční příspěvek na provoz, a rozhodla, že v případě umístění občana s trvalým 
bydlištěm v obci Rudoltice v tomto zařízení bude projednán konkrétní příspěvek. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 

2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla provozní rozpočet ZŠ a MŠ 
Rudoltice na rok 2014 schválit v nezměněné podobě. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 14.11.2013 o 
poskytnutí příspěvku na dopravu na plavecký výcvik, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je příspěvek na dopravu dětí z MŠ na plavecký výcvik 
v bazénu při ZŠ Dobrovského v Lanškrouně a na dopravu žáků ze ZŠ na plavecký 
výcvik v bazénu v České Třebové, vzala na vědomí kalkulaci nákladů zpracovanou 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., a rozhodla žádosti vyhovět a náklady na výše 
specifikovanou dopravu uhradit z rozpočtu obce. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Daniela Slavíka, projektanta se 
sídlem Lubník 714, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
vypracování dokumentace provedení stavby na zahradní úpravy MŠ Rudoltice dle 
studie, zpracované architektem Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem Lubná u 



Litomyšle čp. 220, a rozhodla s ní vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit návrh smlouvy v souladu s výše 
uvedenou cenovou nabídkou. 
Termín realizace: 5.12.2013   
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 

Vratislavem Pecháčkem se sídlem Svinná 10, Česká Třebová, a obcí Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zápočet vzájemných 
pohledávek a závazků v celkové výši 155 657,70 Kč s tím, že p. Vratislav Pecháček po 
provedeném zápočtu doplatí obci Rudoltice částku 293 664,30 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled finančního hospodaření v obecních 
lesích v roce 2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž výsledkem je zisk 
ve výši 174 854,40 Kč. 
 
Rada obce Rudoltice projednala finanční odhad hospodaření v obecních lesích za rok 
2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla finanční odhad schválit. 

 
10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o vývoji situace ohledně dokončení 

sanace svahu na p.p.č. 4293/9 a 4293/8 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
841/RD/285/2012 ze dne 18.10.2012 na stavbu „Oprava místních komunikací v obci a 
v lokalitě pro výstavbu RD na Zámečku“ mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a 
STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna doby plnění stavebních 
prací na akci „Komunikace Zámeček – Horní cesta“, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s výsledky poptávkového řízení na zhotovení místní 
komunikace na p.p.č. 82/24 a 82/27 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla o 
výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky Agrostav, akciová společnost Ústí nad 
Orlicí při ceně za dílo 764 458 Kč bez DPH. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí se sídlem Ústí nad 
Orlicí, Tvardkova 1191, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je zhotovení místní komunikace na p.p.č. 82/24 a 82/27 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou cenu za dílo ve výši 764 458 Kč bez 
DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2010786/VB/1 Rudoltice, 415/5, p. Prekop – kNN mezi obcí Rudoltice jako povinným 
z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným z věcného břemene, jež je nedílnou 



součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení práv odpovídajících věcnému 
břemeni na p.p.č.3150/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to práva oprávněného 
zřizovat a provozovat soustavu na pozemku a práva oprávněného přetínat pozemek 
vodiči a umisťovat v něm vedení, to vše za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 826,45 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí svozový plán odpadu na rok 2014, zpracovaný 
společností EKOLA České Libchavy, s.r.o.  

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo na služby 
spojené s tříděním odpadu ze dne 24.3.2003 mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a 
EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, jako zhotovitelem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna přílohy č. 1, čl. I 
(specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů) a čl. II (cena za 
služby bez DPH platná od 1.1.2014), a rozhodla jeho uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala žádost týmu BACHADEJ ze dne 21.11.2013, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na 
pronájem sálu dne 30.11.2013, kdy dojde k uvedení reprízy divadelního představení 
týmu BACHADEJ s názvem „Rudoltické posvícení (pozdvižení)“, a rozhodla žádosti 
vyhovět a poskytnout příspěvek na pronájem sálu ve výši 250 Kč. 

 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce výše uvedený příspěvek vyplatit  
 Termín realizace: 29.11.2013   
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

15) Rada obce Rudoltice projednala návrh na nákup traktorového fekálu od společnosti 
Zámecký vrch za částku 50 000 Kč a rozhodla koupi schválit za předpokladu, že bude 
zakoupen společností VISION Rudoltice s.r.o. a bude využíván přednostně k obsluze 
ČOV ve vlastnictví obce a poskytování služeb občanům obce.   

 
 
 
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.  
 
 


