
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/11/10 
 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Jednací řád Rady obce Rudoltice 
b) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720465762 ze dne 15.3.2010 
c) Smlouva o zprostředkování pořadu – KANTOŘI 
d) Dodatek smluv na třídění odpadu a na pronájem nádob na shromažďování odpadu 
e) Smlouva na odstraňování odpadu 
f) Dohody o započtení pohledávek a závazků 
g) Mikulášský zájezd na muzikál na ledě – MRAZÍK 
h) Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
i) Vystavění čapího hnízda na pozemku ve vlastnictví obce 
j) Komise rady obce 

 
2) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Jednacího řádu Rady obce Rudoltice, 

předloženého starostkou obce k projednání. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje Jednací řád Rady obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 

7720465762, uzavřené dne 15.3.2010 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group jako pojistitelem a obcí Rudoltice jako pojistníkem. 

 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720465762 
ze dne 15.3.2010, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem 
Praha 1 jako pojistitelem a obcí Rudoltice jako pojistníkem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
4) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování pořadu „Dobrý večer 

Tobě“ mezi folkovou skupinou KANTOŘI se sídlem Nový Bydžov a obcí Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
5) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhy dodatků smluv na třídění odpadu a na 

pronájem nádob na shromažďování odpadu mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. a obcí 
Rudoltice. 

 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 10 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. 

 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 9 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006, 
mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků. 
 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem smlouvy na odstraňování odpadu mezi 

společností Technické služby Lanškroun, s.r.o. jako zhotovitelem a Obcí  Rudoltice jako 
objednatelem. 

 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy na odstraňování odpadu mezi 
společností Technické služby Lanškroun, s.r.o. jako zhotovitelem a Obcí  Rudoltice jako 
objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce v nejbližším Rudoltickém zpravodaji zveřejnit 

opětovně ceník TS Lanškroun s uvedením místa, kam mohou občané obce své odpady 
odkládat. 



 
7) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 

STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o započtení pohledávek a závazků mezi 
VISION Rudoltice s.r.o., STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace a Obcí Rudoltice, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dohod. 
 

8) Rada obce Rudoltice schvaluje příspěvek občanům obce z rozpočtu obce na mikulášský 
zájezd pořádaný Obcí Rudoltice na muzikál na ledě s názvem MRAZÍK, konaný dne 
4.12.2010 na zimním stadionu v Olomouci následovně: 
Dětem do 12ti let – 145 Kč (plné vstupné činí 345 Kč, účastník hradí 200 Kč) 
Dětem nad 12 let, dospělým – 195 Kč (plné vstupné činí 495 Kč, účastník hradí 300 Kč) 
Rada obce Rudoltice dále schvaluje uhrazení plného vstupného 3 osobám jako 
pedagogickému doprovodu a úhradu autobusové dopravy (1 velký autobus, 1 mikrobus). 

 
9) Rada obce Rudoltice se seznámila s kalkulací  nákladů na provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 
1.10.2009 do 30.9.2010 a rozhodla nenavrhovat pro další období změnu výše místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

 
10) Rada obce Rudoltice rozhodla vrátit žádost o možnost vystavění čapího hnízda na 

pozemku ve vlastnictví obce k přehodnocení žadateli p. R.K. s tím, že dle jejího názoru 
nesplňuje podmínky stanovené rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j. 
81965/2010/OŽPZ/Si ze dne 15.11.2010. Ze žádosti navíc není patrné, kdo bude celou 
záležitost financovat. 

 
11) Rada obce Rudoltice zřizuje komisi sociální, kulturní a komisi životního prostředí.  
 
12) Rada obce Rudoltice volí předsedou Sociální komise paní Ivu Stránskou. 
 
13) Rada obce Rudoltice volí předsedou Kulturní komise paní Mgr. Zuzanu Parentovou. 
 
14) Rada obce Rudoltice volí členy Sociální komise p. Blanku Brokešovou, Annu Kopeckou, 

Věru Kulihovou a Terezu Divíškovou. 
 
15) Rada obce Rudoltice volí členy Kulturní komise p. Věru Faltusovou a Ivu Stránskou ml. 
 
16) Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k tomu, aby informovala ředitelku školy p. 

Havlenovou o požadavku rady obce o doplnění odůvodnění jednotlivých položek rozpočtu 
ZŠ a MŠ na rok 2011, a to ve stejné struktuře jako na rok 2010, a to ve lhůtě do 
19.11.2010. 

 Dne 22.11.2010 od 18.00 hod. proběhne jednání rady obce, na které je ředitelka školy 
z tohoto důvodu osobně zvána. 

   
 
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. 
 


