
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/13/12/10 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
 

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 
Bytový fond obce 
Rozpočtová opatření obce a Pardubického kraje 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu PK pro JSDH obce na rok 2011 
 

2) Rada obce Rudoltice se seznámila se stanoviskem Rady města Lanškroun ze dne 
6.12.2010 k návrhu Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 o výkonu některých 
činností obecní policie, schválený Radou obce Rudoltice dne 29.11.2010 pod bodem č. 
7 usnesení č. RO/29/11/10. 
 
Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení ohledně Dodatku č. 1 Veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2009 o výkonu některých činností obecní policie, evidované pod bodem č. 
7 usnesení č. RO/29/11/10. 
 
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 s dobou trvání smlouvy na dobu určitou do 31.3.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
Termín realizace: 17.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 
 

3) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 627/1, 265/10 a 265/13, 
jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu těchto 
nájemních smluv. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o provádění 
správy domů ze dne 4.7.2008. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o provádění 
správy domů ze dne 4.7.2008, mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem a RK Mouřenín, 
spol. s r.o. jako správcem domů, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Termín realizace: 31.12.2010 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

4) Rada obce Rudoltice se seznámila s Rozpočtovým opatřením Pardubického kraje č. 
10038, č. 10048 a č. 218 a dále s Rozpočtovým opatřením obce Rudoltice č. 9/2010. 
 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit Rozpočtové 
opatření Pardubického kraje č. 10038, týkající se neinvestiční dotace na volby do ZO 
a 1/3 Senátu PČR, dále Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10048, týkající se 
neinvestiční dotace na sčítání lidu a Rozpočtové opatření č. 218, týkající se 
neinvestiční dotace na obnovu a výchovu porostů, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit Rozpočtové 
opatření obce Rudoltice č. 9/2010, týkající se dotace na pěstební činnost, na sčítání 



lidu, příspěvku DSO Lanškrounsko, přesunů ve výdajových položkách a převodu 
z hospodářské činnosti obce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodla podání žádosti schválit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce žádost o poskytnutí dotace podat 
Krajskému úřadu Pardubického kraje nejpozději do 31.12.2010. 

 
 
 
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. 
 


