
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/01/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
 

a) Rozhodnutí KÚ PK – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2009 
b) Dodatek k dohodě o odborné pomoci (Městská knihovna Lanškroun) 
c) Bytový fond obce 
d) ZŠ a MŠ Rudoltice 
e) Žádost o prominutí nájmu – Kreativní dílny 
f) Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce (AKTIV OPAVA s.r.o.) 
g) Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO Lanškrounsko) 
h) Nemovitý majetek  

o žádost o bezúplatný převod TJ SOKOL; 
o  vypořádání místní komunikace;  
o lesní pozemky (nabídka p. J.R.) 

i) Novela Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. – odměny členů zastupitelstev obcí 
j) Výběrové řízení na zpracování PD na rekonstrukci budov ZŠ a MŠ Rudoltice, ŠJ + 

smlouva o technické pomoci a poradenství (Zelená úsporám) 
k) Veřejné osvětlení Zámeček – projekt, geodetické zaměření, revize elektro 
l) Projekt na dokončení podkroví budovy OÚ 
m) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011 (KONZUM o.d. Ústí nad Orlicí) 

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 

kraje, č.j. KrÚ 91207/2010 ze dne 22.11.2010, kterým byl udělen souhlas se změnou 
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009, týkající se zajištění výkonu některých čiností MP 
Lanškroun na území obce Rudoltice, uzavřené dne 3.11.2009 pod č.j. KrÚ 50900/2009 
mezi Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala Dodatek k dohodě o odborné pomoci mezi obcí 
Rudoltice a Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13.12.2007, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla uzavření tohoto dodatku schválit. 
Rada obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
Termín realizace: 14.1.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce ohledně ukončení 
nájemního vztahu společnosti FOREZ s.r.o. k bytovým jednotkám č. 265/10 a 265/13 a 
z toho důvodu revokuje své usnesení č. RO/13/12/10 – bod č. 3, týkající se 
jmenovaných bytových jednotek. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 10.12.2010 
k bytové jednotce č. 610/13, ze dne 22.12.2010 k bytové jednotce č. 609/9 a 606/1, 
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci 
se správcem bytového fondu zajištění nových nájemníků s ohledem na zákonem 
stanovenou výpovědní lhůtu. 
Zodpovídá: Petra Šustrová, pracovnice obecního úřadu 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 10.1.2011, jež je nedílnou 



součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o slevě z nájemného za byt č. 602/8, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
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, pracovnice obecního úřadu 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení JUDr. Marie Filipové, notářky v Ústí 
nad Orlicí ze dne 28.12.2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve věci dědictví 
po panu V.F., posledně bytem XXX, zemřelém dne XXX. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 610/5, 
602/5, 609/4, 603/1, 603/3, 624/5, 616/2, 617/13, 613/12; uzavření dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě č. 619/5, 615/1 a 603/13 a uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
č. 607/12 a pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků. 
Termín realizace: 14.1.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh odpisového plánu Konvektomatu Retigo, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, předložený zřizovateli ředitelkou ZŠ a MŠ 
Rudoltice dne 16.12.2010, a rozhodla odpisový plán schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh inventarizační komise ZŠ a MŠ Rudoltice na 
vyřazení majetku na rok 2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, předložený 
zřizovateli ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice dne 16.12.2010, a rozhodla vyřazení 
navrhovaného majetku schválit a zkonstatovat, že obec Rudoltice jako zřizovatel ZŠ a 
MŠ Rudoltice o vyřazený majetek nemá zájem. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 21.12.2010 o 
navýšení rozpočtu v roce 2011 a rozhodla schválit zakoupení židlí a stolu do mateřské 
školy dle výběru ZŠ a MŠ s tím, že vyzývá ředitelku  ZŠ a MŠ Rudoltice k předložení 
konkrétního návrhu na typ nábytku včetně výrobce, a to nejpozději do 31.1.2011. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce neprodleně písemně sdělit ředitelce ZŠ a 
MŠ Rudoltice rozhodnutí rady obce. 
Termín realizace: 14.1.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala žádost o prominutí nájmu za užívání sálu KD pro 
účely „Kreativních dílen v Rudolticích“ a rozhodla žádosti vyhovět a schválit 
bezplatný pronájem sálu KD, popř. bytu pro nenadálé události v budově KD – čp. 95 
pro účely „Kreativních dílen v Rudolticích“ pod vedením Dagmar Brýdlové, a to na 
období od 1.1.2011 do 30.4.2011. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně sdělit žadatelce Mgr. Dagmar 
Brýdlové rozhodnutí rady obce. 



Termín realizace: 14.1.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti AKTIV OPAVA s.r.o. o udělení 
souhlasu s užitím znaku obce a rozhodla žádosti vyhovět a udělit souhlas s užitím 
znaku obce Rudoltice na reklamních předmětech „BUTON“ za podmínky, že barevné 
a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým 
by se projevovala neúcta k tomuto symbolu. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit žadateli rozhodnutí o žádosti a 
poskytnout žadateli znak obce v elektronické podobě. 
Termín realizace: 14.1.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí DSO Lanškrounsko o poskytnutí 
investičního příspěvku svazku obcí Lanškrounsko ve výši 1 000 000 Kč na financování 
cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová v roce 2011 a doporučuje Zastupitelstvu obce 
Rudoltice žádosti vyhovět a poskytnout investiční příspěvek ihned, jakmile bude SFDI 
kladně rozhodnuto o poskytnutí dotace z jeho rozpočtu v roce 2011. 
 

9) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí TJ SOKOL Rudoltice o bezúplatný 
převod, popř. prodej 800 m2 p.p.č. 4487 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje 
Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit záměr prodeje části p.p.č. 4487 v rozsahu, 
graficky znázorněném v příloze tohoto usnesení. 

 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., ze dne 

7.12.2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a doporučuje Zastupitelstvu obce 
Rudoltice schválit v souladu s tímto nařízením změnu výše odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2011. 

 
11) Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budov Základní 
školy a mateřské školy a jídelny, Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení 
jménem obce Rudoltice. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje pro výběrové řízení „Zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce budov Základní školy a mateřské školy a jídelny, 
Rudoltice“ hodnotící komisi v následujícím složení: 
Předseda komise: ing. Jan Tejkl 
Členové komise: Jiří Just, Libor Dostál 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o technické pomoci a poradenství 
ohledně přípravy akce „Rekonstrukce budov ZŠ a MŠ s jídelnou v obci Rudoltice“ a 
rozhodla schválit uzavření Smlouvy o technické pomoci a poradenství, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, mezi p. Zdeňkou Novotnou, Křib 1811, Česká Třebová jako 
zhotovitelem a obcí Rudoltice jako objednatelem. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 



Termín realizace: 14.1.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

12) Rada obce Rudoltice schvaluje vypracování projektové dokumentace k veřejnému 
osvětlení v lokalitě Zámeček. 
Rada obce Rudoltice schvaluje provedení geodetického zaměření veřejného osvětlení 
v lokalitě Zámeček – 1. – 3. etapa. 
Rada obce Rudoltice pověřuje společnost VISION Rudoltice s.r.o. technickým 
zajištěním těchto úkonů včetně revize elektro v co nejkratší možné době. 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala projekt na dokončení rekonstrukce podkroví budovy 
obecního úřadu a schvaluje její realizaci do výše schválené položky rozpočtu obce na 
rok 2011. 

 
14) Rada obce Rudoltice se seznámila se Smlouvou o poskytování dotace z rozpočtu obce 

na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice ze dne 
14.11.2006. 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 100 000 Kč na rok 2011 a na základě 
přehledu dosažených tržeb prodejny č. 10-205 Rudoltice v roce 2010 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Rudoltice neinvestiční dotaci poskytnout. 

 
 
 
 
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. 
 


