
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 
 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
o Výpovědi z nájmu bytu 
o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně) 
o Dodatky k NS pro výkon funkce domovního důvěrníka 

b) Zřízení likvidační komise k provedení vyřazení a likvidace movitého majetku obce 
c) Návrh společného postupu při nákupu energií (DSO Lanškrounsko) 
d) Smlouva o dílo na on-line software Střet zájmů dle zák. č. 159/2006 Sb. 
e) Zrušení příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice 
f) Odpisový plán 
g) Rozpočtová opatření obce č. 11/2011 a 12/2011 
h) Kultura 

o Štěpánská zábava 2011 
i) Služby spojené se svozem a likvidací odpadu (EKOLA České Libchavy) 

o Svozový plán odpadu na rok 2012  
o Dodatky smluv o dílo 

j) Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa systému EKOLAMP 
k) Dohoda o poskytnutí účelové dotace (PS Vodní sporty) 
l) Závodní stravování 
m) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene (ČEZ) 
o Nájemní smlouva k p.p.č. 18/10 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (L.Š.) 
o Nájemní smlouva k p.p.č. 466/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J. a V. P., 

L.B.) 
o Žádost o zhotovení příjezdové komunikace a její údržbu (L.J.) 
o Vypořádání majetkoprávních vztahů k p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (Ch.) 
n) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Dodatek ke smlouvě o dílo – oprava MK (Obec Rudoltice – RYDO, s.r.o.) 
o Rekonstrukce ČOV u BD v obci 

o) Různé 
o Jednání mezi obcí a Rybářství Litomyšl s.r.o. – ČOV u OÚ 
o Tříkrálová sbírka 2012 
o Stanovisko Vrchního soudu v Praze k usnesení starosty obce RNDr. 

Kolomého 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/4, 614/5 a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 263/3, 603/1, 604/10, 
610/9, 615/2, 620/1,620/3, 620/4, 620/6, 620/8, 620/10, 620/11, 620/13, 622/1, 622/2, 
622/3, 622/4, 622/7, 622/8, 622/10, 622/11, 622/12, 622/13, 623/2, 623/4, 623/5, 
623/6, 623/10, 623/11, 623/12, 623/13, 625/1, 625/2, 625/3, 626/1, 626/2, 627/2, 
627/4, 628/1, 628/4, dodatku č. 2 k NS č. 621/4, 616/12, 611/12 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu. 

 



 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 29.11.2011 k BJ č. 
262/1, ze dne 1.12.2011 k BJ č. 608/8, ze dne 6.12.2011 k BJ č. 601/4, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci se 
správcem bytového fondu zajištění nových nájemníků s ohledem na zákonem 
stanovenou výpovědní lhůtu. 

 Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 261/6, dodatku č. 2 k NS 
č. 623/6, 625/1, 619/10, 604/4, 605/6, 610/8, 621/8, 607/2, 628/1 a dále dodatku č. 3 
k NS č. 618/1, 617/11, 614/8 , jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž 
předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka, a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájmu k bytu č. 12 v domě čp. 602, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou problémy s plísní 
v bytě, a schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS 602/12, jehož předmětem je sleva 
z nájmu, a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
3) Rada obce schvaluje zřízení likvidační komise k provedení vyřazení a likvidace 

movitého majetku obce v následujícím složení: 
 předseda: Daniel Žáček 
 členové: Iva Stránská, Erika Kohoutová 
 Zahájení činnosti komise: 13.12.2011. 
 Ukončení činnosti komise: 31.12.2011 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh společného postupu při nákupu energií, 
vznesený DSO Lanškrounsko, a rozhodla se ke společnému postupu při nákupu energií 
nepřipojit. 

 
 Rada obce Rudoltice rozhodla, že půjde cestou vyjednávání se stávajícím dodavatelem 
energií o případném snížení cen a pověřuje starostku obce zahájením vyjednávání. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice a 

SecurityNet.cz s.r.o. se sídlem Žamberk, U Velorexu 1301, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je provoz, údržba, aktualizace, zabezpečení a 
podpora on-line softwaru Střet zájmů ( zák. č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice zrušení příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice, se sídlem Rudoltice čp. 95, IČ: 701 88 165 ke dni 31. 
12. 2011.  

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení z funkce vedoucího příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice p. Oldřicha Rezka ze dne 9.12.2011 ke dni 31.12.2011. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh odpisového plánu s platností od 31.12.2011, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu odpisového plánu. 
 



8) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření Obce Rudoltice č. 11/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je výstavba páteřní komunikace v lokalitě Zámeček, a rozhodla rozpočtové 
opatření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření Obce Rudoltice č. 12/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je policie a přesun z osobních výdajů na mzdy, a rozhodla rozpočtové 
opatření schválit. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala žádost Kulturní komise obce Rudoltice ze dne 

8.12.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, o poskytnutí příspěvku na 
pořádání Štěpánské zábavy ve spolupráci s TJ SOKOL Rudoltice dne 25.12.2011, a 
rozhodla žádosti vyhovět a TJ SOKOL Rudoltice schválit poskytnutí příspěvku ve výši 
700 Kč. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit finanční příspěvek předsedovi TJ 
SOKOL Rudoltice. 

 Termín realizace: 25.12.2011 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Svozový plán odpadu na rok 2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na služby spojené 
s odstraňováním odpadu mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA České 
Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
jeho uzavření schválit. 
  Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na svoz a 
odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 10 Smlouvy o dílo na sběr a 
odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 12 Smlouvy o dílo na služby spojené 
s tříděním odpadu mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA České Libchavy 
s.r.o. jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla jeho 
uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků. 
 

11) Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení ze dne 3.10.2011, evidované pod č. 
RO/03/10/11 bod č. 9, odst. 1 - v části týkající se  Dohody o spolupráci a zřízení místa 
zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Obcí 
Rudoltice jako poskytovatelem místa a EKOLAMP s.r.o. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa 
kolektivního systému EKOLAMP mezi obcí Rudoltice jako provozovatelem a 
EKOLAMP s.r.o. se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1789/5, jež je nedílnou součástí 



tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení sběrného místa Ekolamp v obci 
Rudoltice a úprava podmínek, za kterých budou smluvní strany spolupracovat na 
provozu tohoto sběrného místa, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o poskytnutí účelové dotace a údržbě 
čistoty a pořádku autobusových zastávek pro I. pololetí roku 2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace ve výši 
10 000 Kč na podporu činnosti s mládeží v obci Rudoltice v I. pololetí roku 2012 a 
dále závazek pravidelné údržby čistoty a pořádku 5 autobusových zastávek ve 
vlastnictví obce Rudoltice v období od 1.1. do 30.6.2012, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytování 
závodního stravování mezi J.H., se sídlem XXX jako dodavatelem a Obcí Rudoltice 
jako odběratelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o poskytování závodního stravování 
mezi L.H. se sídlem XXX jako dodavatelem a Obcí Rudoltice jako odběratelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem je zajištění odběru jednoho 
hlavního jídla denně v pracovní dny pro zaměstnance odběratele, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu dohody a smlouvy. 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na 
zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou 
z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 
874/8, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na p.p.č. 3247/2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, jímž dojde k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování 
distribuční soustavy, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

15) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o pronájmu pozemku mezi Obcí 
Rudoltice jako pronajímatelem a L.Š., bytem XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 18/10 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna na dobu určitou 2 let, s účinností od 1.1.2012, za roční nájemné ve výši 
1.400 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o pronájmu pozemku mezi Obcí 
Rudoltice jako pronajímatelem a J.P., V.P. a L.B., všichni bytem XXX, jako nájemci, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 466/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2012, za roční 
nájemné ve výši 2.000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku obce k podpisu těchto nájemních smluv. 
 



16) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.J. o zhotovení příjezdové komunikace a 
propluhání v zimním období ze dne 15.11.2011, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, konstatuje, že návrh rozpočtu pro rok 2012 s budováním této komunikace 
nepočítá. Rada obce Rudoltice bere žádost na vědomí s tím, že bude vzata v úvahu při 
sestavování rozpočtu na rok 2013. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh majetkoprávního vypořádání p.p.č. 89/36 ve 
vlastnictví obce a dále p.p.č. 89/33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví 
manželů J. a J.Ch., na níž leží část místní komunikace, a doporučila zastupitelstvu 
obce rozhodnout o vypořádání majetkoprávních vztahů obdobně jako u vypořádání 
místních komunikací, tj. v cenové hladině 15- 20 Kč/m2. 

 
17) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2011 

mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a RYDO, spol. s r.o. se sídlem Česká Třebová, 
Topolová 2079 jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je rozšíření předmětu díla „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE 
RUDOLTICE – Komunikace okruh č. 2 – zadní sídliště a komunikace k obecnímu 
úřadu“, a to o práce spojené s pokládkou obrubníků a dodávkou kanalizačních mříží, 
a rozhodla jeho uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 

 Rada obce Rudoltice pověřuje společnost VISION Rudoltice s.r.o. zahájením 
přípravných prací na rekonstrukcích ČOV u bytových domů v obci. 

 
18) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis z jednání mezi obcí a společností Rybářství 

Litomyšl s.r.o. ze dne 6.12.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a souhlasí 
s řešením problematiky vypouštění odpadních vod z ČOV u obecního úřadu do rybníka 
č. 3 způsobem v zápisu uvedeným. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí časový harmonogram Tříkrálové sbírky 2012 
v obci Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila se stanoviskem Vrchního soudu v Praze k usnesení 
starosty obce RNDr. O.K., na základě kterého byly poskytnuty odměny zástupcům 
obecních společností a R.K., a to co do otázky neplatnosti tohoto usnesení, a po 
seznámení se stavem soudních řízení, vedených VISION Rudoltice s.r.o. proti 
bývalému jednateli M.Š. a R.K., souhlasí s jejich dalším pokračováním.  

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


