
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/14/02/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond obce 
b) Dohody o provedení práce 
c) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 
d) ZŠ a MŠ Rudoltice 
e) Pojištění nemovitostí ve vlastnictví obce 
f) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2010 
g) Prodej a koupě nemovitostí ve vlastnictví obce 
h) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – p.p.č. 849/5 (ÚZSVM) 
i) Žádost o umístění lampy veřejného osvětlení (J.) 
j) Použití výtěžku z vánočního koncertu skupiny KANTOŘI 
k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 31.1.2011 k bytové 

jednotce č. 604/9, která je 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 se seznámila se žádostí p. Z.J. o přidělení sociálního bytu ze de 
10.2.2011 a konstatuje, že v tuto chvíli obec volným sociálním bytem nedisponuje. 
V případě uvolnění sociálního bytu ve vlastnictví obce bude žadatelka vyzvána 
k doložení „sociální potřebnosti“, která je pro rozhodnutí o přidělení sociálního bytu 
rozhodná. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit tuto skutečnost žadatelce. 
 Termín realizace: 21.2.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 14.2.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Dohody o přistoupení k závazku a 
Dohody o splátkách dluhu mezi Obcí Rudoltice jako věřitelem a M.F. jako dlužníkem a 
doporučuje zastupitelstvu obce uzavření Dohody o přistoupení k závazku a Dohody o 
splátkách, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 620/5, 604/8 a 617/13 a 
pověřuje starostku obce k podpisu těchto nájemních smluv. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala návrhy dohod o provedení práce a dodatku č. 1 
k dohodě o provedení práce ze dne 1.1.2011. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s údržbou hodin ve věži kostela na období 
od 1.1.2011 do 31.12.2011 uzavření dohody o provedení práce, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s prováděním úklidových prací v obci (na 



kontejnerových stanovištích) na období od 1.1.2011 do 31.12.2011 uzavření dvou 
dohod o provedení práce, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s prováděním úklidových prací v budově 
Obecního úřadu v Rudolticích na období od 1.1.2011 do 31.12.2011 uzavření dohody 
o provedení práce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s prováděním knihovnických prací na 
období od 1.1.2011 do 31.12.2011 uzavření dohody o provedení práce, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o provedení práce 
v souvislosti s vedením kroniky obce ze dne 1.1.2011, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto dodatků. 
Termín realizace: 21.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na 

základní školní docházku celkem 52 žáků za období od 1.9. do 31.12.2010 ve výši 
118 404,- Kč, a rozhodla uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů  mezi 
Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
Termín realizace: 21.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informaci o nákupu a vyřazení majetku v ZŠ a 
MŠ Rudoltice v roce 2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice vyzývá ředitelku školy k upřesnění nakoupeného majetku 
v prosinci 2010 a odůvodnění potřeby jeho nákupu, a to  nejpozději do 28.2.2011. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh platového výměru ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 
v souvislosti s Nařízením vlády č. 381/2010 Sb. a rozhodla platový výměr s účinností 
od 1.1.2011 schválit.  
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu platového výměru. 
Termín realizace: 15.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice určuje komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na pojištění 
majetku obce v tomto složení: 
Předseda komise: ing. Jan Tekl 
Členové komise: Jiří Just, Mgr. Richard Bednář 
 

7) Rada obce Rudoltice se seznámila se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice za rok 2010, vydanou Krajským úřadem Pardubického kraje, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a doporučuje zastupitelstvu obce vzít tuto zprávu 
na vědomí. 
 

8) Rada obce Rudoltice schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel, jejichž výčet je 



nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsaných 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 ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr 
prodeje pozemkových parcel, jejichž výčet je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 18.2.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou ing. P.K., týkající se zpětného odkupu 
p.p.č. 4245/38 obcí Rudoltice a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice předkupního 
práva, stanoveného v Kupní smlouvě a dohodě o věcném předkupním právu ze dne 
14.10.2008, nevyužít. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhy Kupních smluv a smluv o věcném 
předkupním právu na p.p.č. 4245/15 a 4245/16 a doporučuje Zastupitelstvu obce 
Rudoltice uzavření Kupních smluv a smluv o věcném předkupním právu mezi obcí 
Rudoltice a p. K.H., bytem XXX, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit. 
 

9) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. UZSVM/HSY/144/2011-HSYR a doporučuje Zastupitelstvu obce 
Rudoltice uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 
UZSVM/HSY/144/2011-HSYR, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42, jako 
převodcem a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný  
převod p.p.č. 849/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, schválit. 
 

10) Rada obce Rudoltice ukládá jednateli VISION Rudoltice s.r.o. zpracovat odhad 
nákladů na rozšíření veřejného osvětlení v obci u všech dosavadních nevyřízených 
žádostí. 
Rozhodnutí o žádosti manželů J. Rada obce Rudoltice odkládá na příští zasedání. 
Termín realizace: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
Zodpovídá: 28.2.2011 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výši výtěžku z dobrovolného vstupného na 
vánoční koncert skupiny KANTOŘI, konaného dne 18.12.2010, který činí 2.305 Kč, a 
po dohodě s knihovnicí obecní knihovny p. Annou Kopeckou schvaluje použití této 
částky na zakoupení dětských knih do Obecní knihovny Rudoltice. 
 

12) Rada obce Rudoltice se seznámila s aktuálním přehledem závad nájemních bytů 
v majetku obce Rudoltice a jejich řešením. 
Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovou kalkulací úpravy komunikací 
v bezprostřední blízkosti pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě 
Zámeček, předloženou jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zpracovat 
kalkulaci „asfaltizace“ místních komunikací v obci. 
Termín realizace: 28.2.2011 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION 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. 

 
 


