
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/06/12/10 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
 

a) Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Rudoltice 
b) Dohoda o započtení pohledávek a závazků 
c) Bytový fond obce  
d) Odpadové hospodářství obce 
      (EKOLA - dodatky ke smlouvám, Centrální sběrný dvůr Lanškroun) 
e) Odměny členů a předsedů komisí rady obce; Rudoltický zpravodaj 
f) Dlouhodobý pronájem obecního pozemku 
g) Příspěvek Fondu ohrožených dětí 
h) Určení zástupců obce ve Školské radě 
i) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí  v MŠ 
j) Jmenování inventarizační komise 
k) Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 
l) Lesní hospodářství obce (prodej dříví na pni) 
 

2) Rada obce Rudoltice se seznámila se Zadáním změny č. 2 Územního plánu obce 
Rudoltice, zpracovaného pořizovatelem Městským úřadem v Lanškrouně. 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit Zadání změny 
č. 2 Územního plánu obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala návrh na uzavření dohody o započtení pohledávek a 
závazků mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a obcí Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o započtení pohledávek a závazků 
mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.R., Rudoltice XXX, o příspěvek na úhradu 
drobné opravy v sociálním bytě. 
Rada obce Rudoltice rozhodla žádosti nevyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit žadateli rozhodnutí rady obce. 
Termín realizace: 10.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 611/6, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 
dodatku. 
Termín realizace: 10.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu k bytu č. 616/12, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu této 
dohody. 
Termín realizace: 10.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 



7) Rada obce Rudoltice projednala návrhy dodatků č. 1, 4, 9 a 11 ke smlouvám o dílo, 
uzavřeným mezi obcí Rudoltice a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na služby 
spojené s odstraňováním odpadu mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 
České Libchavy jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na svoz a 
odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a EKOLA České Libchavy jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 9 Smlouvy o dílo na sběr a 
odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a EKOLA České Libchavy jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 11 Smlouvy o dílo na služby 
spojené s tříděním odpadu mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA České 
Libchavy jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků. 
Termín realizace: 10.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje Prohlášení k projektu „Centrální sběrný dvůr 
Lanškroun“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

8) Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice stanovit měsíční 
odměnu za výkon funkce předsedy komise rady obce odměnu ve výši 400 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy komise. 
 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice stanovit měsíční 
odměnu za výkon funkce člena komise rady obce odměnu ve výši 300 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena komise. 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh na uzavření dohody o provedení práce na 
redakční práce na Rudoltickém zpravodaji. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi obcí 
Rudoltice a Mgr. M.M., bytem XXX na redakční práce na Rudoltickém zpravodaji, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
Termín realizace: 10.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

10) Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí MgA. P.K. o dlouhodobý pronájem p.p.č. 
4290 a části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce a odkládá 
projednání žádosti MgA. P.K. na některé z dalších zasedání rady. 
 

11) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí Fondu ohrožených dětí o finanční 
příspěvek a rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce zaslat finanční příspěvek ve výši 1 000 na 



bankovní účet FOD nejpozději do 15.12.2010.  
Termín realizace: 15.12.2010 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní 
 

12) Rada obce Rudoltice jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 
Sb., v platném znění, a dále v souladu s ust. § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., 
v platném znění, členy Školské rady zřízené při ZŠ a MŠ Rudoltice na funkční období 3 
let následující osoby: 
p. Lenku Bártlovou, starostku obce 
p. Eriku Kohoutovou, místostarostku obce 
p. Daniela Žáčka, člena rady obce 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o povolení 
výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice rozhodla žádosti vyhovět a povolit výjimku z počtu dětí ve 
třídách MŠ Rudoltice, a to na počet 27 dětí v jedné třídě a 28 dětí ve druhé třídě, to 
vše za předpokladu, že nedojde ke zhoršení kvality vzdělávací činnosti školy a budou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu sdělit písemnou formou rozhodnutí rady 
ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice. 
Termín realizace: 10.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

14) Rada obce Rudoltice jmenuje v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, k provedení řádné 
inventarizace majetku obce k 31.12.2010 inventarizační komisi v následujícím složení: 
předsedkyně komise: Iva Stránská 
členové komise: Daniel Žáček, Michaela Zvárová 
 

15) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva obce 
Rudoltice, který bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení. 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice ke schválení Jednací 
řád Zastupitelstva obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 
 
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. 
 


