
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/11/10 
 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
 

a) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011 
b) Provádění rozpočtových opatření radou obce 
c) Lesní hospodářství obce 
d) Dohoda o provedení vzájemného zápočtu závazku a pohledávek 
e) Bytový fond obce 
f) Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 
g) Obsazení obecního úřadu 
h) Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX  

 
2) Rada obce Rudoltice projednala návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011. 
 Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválení návrhu rozpočtu 

obce Rudoltice na rok 2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu vyvěsit návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 

2011 v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění,  na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice, a to  nejpozději dne 30.11.2010.  

 Termín realizace: 30.11.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
3) Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit v souladu s ust. § 

102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady 
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

nebo 
b) jsou-li vyvolaná organizačními nebo věcnými změnami, pokud tyto změny nevyvolávají 

další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce) 
 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen 
v případech: 
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady 

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala Projekt pěstební a těžebí činnosti – Obecní lesy Rudoltice 

na rok 2011, předložený p. Zdeňkem Papíkem – LESPAP, správcem obecních lesů. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje Projekt pěstební a těžební činnosti – Obecní lesy Rudoltice 

na rok 2011. 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh správce lesů Zdeňka Papíka – LESPAP  o novém 

způsobu prodeje dřeva na pni. 
 Rada obce Rudoltice předběžně souhlasí se záměrem nového způsobu prodeje s tím, že 

ukládá správci obecních lesů Zdeňku Papíkovi – LESPAP předložit vzory smluv – rámcové 



smlouvy o prodeji stojících stromů jako věcí budoucích a smlouvy o odebrání 
vysoutěžených stojících stromů, a to nejpozději do pátku 3.12.2010. 

 Termín realizace: 3.12.2010 
 Zodpovídá: Zdeněk Papík 
 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce vyzvat spoluvlastníky p.p.č. 4004 v k.ú 

Rudoltice u Lanšrouna – p. A.C., XXX, a p. J.R., XXX, k předložení nabídky na prodej výše 
zmíněného pozemku obci Rudoltice. 

 Termín realizace: 31.12.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
5) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o provedení vzájemného zápočtu závazků 

a pohledávek mezi obcí Rudoltice a Zdeněk Papík, LESPAP – Práce v lese, Rudoltice 262, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 Termín realizace: 3.12.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
6) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu mezi K.P., XXX, jako 

dlužníkem a obcí Rudoltice jako věřitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 615/1 a 623/7 a ukládá 

obecnímu úřadu ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištění nových nájemníků 
s ohledem na zákonem stanovenou výpovědní lhůtu. 

 Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení bytu žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně žadatelům 
stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů 
k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle požadavku v 
jednotlivých žádostech. 

 Zodpovídá: Petra Šustrová 
 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s Dodatkem č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 o 

výkonu některých činností obecní policie. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 o 

výkonu některých činností obecní policie mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 Termín realizace: 3.12.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
8) Rada obce Rudoltice stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v Obecním úřadu 

Rudoltice na 3 zaměstnance, z toho 2 zaměstnanci na plný úvazek a 1 zaměstnanec na 
úvazek poloviční. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře 

informačního systému FENIX. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře 

informačního systému FENIX mezi Asseco Solutions, a.s., Praha 4 jako zhotovitelem a obcí 
Rudoltice jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 Termín realizace: 10.12.2010 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 



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. 
 


