
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/11/10 
 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
 

a) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na r. 2011 
b) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice 
c) Bytový fond obce 
d) Žádosti o pronájem pozemku (popř. části) ve vlastnictví obce 
e) Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce 
f) Žádosti TJ SOKOL Rudoltice 
g) Žádosti PS Vodní sporty ÚO 
h) Odstoupení z funkce jednatele společnosti VISION Rudoltice, s.r.o. 
i) Opětovná žádost o umožnění výstavby nového čapího hnízda 
j) Komise životního prostředí 
k) Povodňová komise obce Rudoltice 

 
2)  Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2011, 

přednesený a odůvodněný ředitelkou Mgr. Lenkou Havlenovou a Ivou Skalickou, účetní 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 Rada obce Rudoltice schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2011, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, navýšený o výši nájemného za užívání tělocvičny, 
dodaný ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice nejpozději do 26.11.2010. 

 Rada obce Rudoltice rozhodla navrhované mimořádné výdaje ZŠ a MŠ Rudoltice pro r. 
2011 řešit v rámci rozpočtu obce Rudoltice na r. 2011.  

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2010 a bere na vědomí závěr, že při dílčím přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice uložit nově zřízenému 
Kontrolnímu výboru provedení kontroly celého období roku 2010, a to: plnění usnesení 
zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů obecním úřadem, kontrolu činnosti 
jiných výborů a komisí, a to nejpozději do konce roku 2010. 

 
4)  Rada obce Rudoltice svěřuje starostce obce Rudoltice pravomoc rozhodovat o uzavírání 

dohod o splátkách dluhu s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců, a o podávání žalob 
v souvislosti s bytovým fondem obce (vyklizení bytu, vymáhání pohledávek z nájmu a 
služeb spojených s užíváním bytu, atd.) 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 

učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 22.11.2010, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 613/13, 

618/4, 607/6, 609/13 a 615/7, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku obce k podpisu těchto dodatků. 

 Termín realizace: 30.11.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
5) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o bezplatném užívání části nemovitosti 

ve vlastnictví obce mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a P.R. jako nájemcem, jež je 



nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o bezplatném užívání části nemovitosti 

ve vlastnictví obce mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a J.K. jako nájemcem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dohod. 

 Termín realizace: 30.11.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila se záměrem obce prodat st. p. č. 82, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

 Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit prodej st. p. č. 
82, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p. P.N., bytem XXX. 

 
7)  Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí TJ SOKOL Rudoltice o poskytnutí dotace 

pro krytí části provozních nákladů, dokončení úprav areálu TJ Sokol Rudoltice a dále za 
zajištění celoročního úklidu autobusových zastávek na rok 2011 a rozhodla doporučit 
zastupitelstvu obce  začlenit do rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011 částku 95 tisíc Kč a 
dále pověřuje starostku obce k přípravě dohody mezi TJ SOKOL Rudoltice a obcí 
Rudoltice ohledně podmínek vázajících se na přidělení výše jmenované dotace. 

 Termín realizace: 10. 12. 2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí TJ SOKOL Rudoltice o zajištění 50% 

dotačního krytí úhrad za užívání tělocvičny a rozhodla žádosti vyhovět pro oddíly 
mládeže TJ SOKOL Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí TJ SOKOL Rudoltice o zajištění materiálu 

na realizaci ohrazení malého dětského hřiště v areálu TJ SOKOL Rudoltice a rozhodla 
žádosti vyhovět. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajištění materiálu dle 
specifikace v žádosti, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,a to v termínu do 30.4.2011. 

 Termín realizace: 30.4.1011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 
8) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o příspěvek na pronájem tělocvičny, podanou 

PS Vodní sporty Pionýr, Ústí nad Orlicí, a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 100% 
krytí výše úhrad za užívání tělocvičny v rozsahu 1 hodiny týdně pro mládežnický oddíl PS 
Vodní sporty Pionýr, Ústí nad Orlicí.. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o přemístění a možnost užívání stavební 
buňky pro spolkovou činnost dětí v lokalitě Zámeček, podanou PS Vodní sporty Pionýr, 
Ústí nad Orlicí, a rozhodla žádosti vyhovět a stavební buňku přemístit k dětskému hřišti 
v lokalitě Zámeček na jaře r. 2011. 

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. přemístění stavební 
buňky k dětskému hřišti v lokalitě Zámeček nejpozději do 30.4.2011. 

 Termín realizace: 30.4.2011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 



9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení z funkce jednatele společnosti p. Daniela 
Žáčka ke dni 1.1.2011 a ukládá starostce obce v souladu s tímto úkonem provést 
patřičnou změnu v obchodním rejstříku u společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

 Termín realizace: 31.12.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

10)  Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. R.K. o povolení výstavby nového čapího 
hnízda na pozemku p.č. 437 ve vlastnictví obce Rudoltice, která již vyhovuje podmínkám, 
uvedených v Rozhodnutí Krajského úřadu PK, č.j. 81965/2010/OŽPZ/Si ze dne 
15.11.2010 a souhlasí s výstavbou nového čapího hnízda na p.p.č. 437 v místech dle 
přiloženého mapového nákresu s tím, že výstavba hnízda bude financována z jiných, než 
rozpočtových prostředků obce. 

 Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu písemně sdělit souhlas s výstavbou žadateli. 
 Termín realizace: 26.11.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

11)  Rada obce Rudoltice volí předsedou Komise životního prostředí pana Richarda Kohouta. 
 
12) Rada obce Rudoltice volí členy Komise životního prostředí p. Mgr. Richarda Bednáře,  

Romana Marka. 
 
13) Rada obce Rudoltice volí členy Povodňové komise obce Rudoltice: 

 předseda: Lenka Bártlová, starostka 
1. místopředseda: René Žáček (SDH Rudoltice) 
2. místopředseda: Libor Dostál 
člen: Erika Kohoutová, místostarostka 
člen: ing. Jan Tejkl, člen rady obce 
člen: Daniel Žáček, člen rady obce 
člen: Jiří Just, člen zastupitelstva obce 
člen: Vilém Jílek (TJ SOKOL Rudoltice) 
člen: Petr Manel (SDH Rudoltice) 
člen: František Božák (VISION Rudoltice, s.r.o.) 
člen: Jiří Krystl (VISON Rudoltice, s.r.o.) 

 
 
 
 
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. 
 


