
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/02/03/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond obce 
b) Práce kronikáře 
c) Žádosti o změnu dohod o provedení práce – M.M., L.A.P. 
d) Pojištění majetku obce 
e) Smlouva o zastavení pohledávek z pojistného plnění – Česká spořitelna, a.s. 
f) Smlouvy o dodávce vody (VAK Jablonné nad Orlicí – Obec Rudoltice) 
g) Veřejnoprávní smlouva (Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
h) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – 

DSO Lanškrounsko) 
i) Prodej a koupě nemovitostí  
j) Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku – MgA. P.K. 
k) Rozsudek NSS, KS Brno a OS Svitavy 
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 624/11 a 609/9 a dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě č. 276/3 a 614/13 a pověřuje starostku obce k podpisu těchto 
dodatků.  

 Termín realizace: 7.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

Rada obce Rudoltice projednala žádost o přidělení bytu pana L.M., nar. XXX, bytem 
XXX, a po seznámení s rozsudkem OS v Ústí nad Orlicí ze dne XXX, č.j. XXX,  
rozhodla byt žadateli nepřidělit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně sdělit tuto skutečnost žadateli p. 
L.M.. 

 Termín realizace: 7.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

3) Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit do příštího jednání rady dohody o 
provedení práce na práce kronikáře obce, uzavřené v minulosti s Mgr. M.M.  

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost kronikáře obce o příspěvek na zakoupení 
diktafonu pro potřeby vedení kroniky a rozhodla úhradu pořizovací ceny diktafonu 
v plné výši schválit. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce proplatit kronikáři obce oproti předloženému 
dokladu plnou pořizovací cenu diktafonu. 

 Termín realizace: 11.3.2011 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

4) Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení č. RO/14/02/11 v části – bod 3 odst. 4. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti s prováděním úklidových prací v budově 
Obecního úřadu v Rudolticích na období od 1.1.2011 do 31.5.2011 uzavření dohody o 
provedení práce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení č. RO/06/12/10 v části – bod 9.  

 Rada obce Rudoltice projednala návrh na uzavření dohody o provedení práce na 



redakční práce na Rudoltickém zpravodaji v období od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na redakční práce 
na Rudoltickém zpravodaji, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu shora uvedených dohod o 
provedení práce. 

 Termín realizace: 7.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice se seznámila s protokolem o vyhodnocení výběrového řízení ze 
dne 1.3.2011. 
Rada obce Rudoltice schvaluje na základě doporučení komise vítězem výběrového 
řízení Českou pojišťovnu, a.s. se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit účastníkům výběrového řízení jeho 
výsledek s tím, že vítěz výběrového řízení bude vyzván k předložení návrhu pojistné 
smlouvy, a to nejpozději do 11.3.2011. 

 Termín realizace: 7.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Smlouvy o zastavení pohledávek 
z pojistného plnění č. ZP-P/2669/09/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. jako 
zástavním věřitelem a Obcí Rudoltice jako zástavcem, jejímž předmětem je zajištění 
řádného a včasného splnění zajištěných pohledávek, a to veškerých pohledávek na 
splacení jistiny úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 2669/09/LCD a 
přísl. a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od smlouvy o úvěru č. 2669/09/LCD. 

 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice shora uvedenou 
Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného plnění č. ZP-P/2669/09/LCD schválit. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrhy Smluv o dodávce vody č. SML-2004-001-
018428, SML-2004-001-010417 a SML-2004-001-018078 mezi Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. jako dodavatelem a obcí Rudoltice jako 
odběratelem, jejichž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při 
dodávkách vody. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smluv o dodávce vody č. SML-2004-001-
018428, SML-2004-001-010417 a SML-2004-001-018078 mezi Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. jako dodavatelem a obcí Rudoltice jako 
odběratelem, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 

 Termín realizace: 7.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých 
činností obecní policie mezi Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice a rozhodla 
veřejnoprávní smlouvu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce dojednat s velitelem Městské policie 
Lanškroun plán obchůzek včetně časového harmonogramu. 

 Termín realizace: 31.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 



9) Rada obce Rudoltice se seznámila se Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene, uzavřenou dne 29.1.2010 mezi Obcí Rudoltice jako budoucím povinným 
z věcného břemene a DSO Lanškrounsko jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh nové Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene mezi obcí Rudoltice jako budoucím povinným z věcného břemene a 
DSO Laškrounsko jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem 
je prohlášení o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích, 
které budou přímo dotčeny tělesem plánované stavby „Cyklostezka Lanškroun – Česká 
Třebová, 1. etapa“, a rozhodla uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit.  
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 Termín realizace: 15.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Kupní smlouvy č. 9/910/11 mezi Státním 

statkem Jeneč, s.p. v likvidaci a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla doporučit Zastupitelstvu obce Rudoltice kupní smlouvu schválit. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. J.P., bytem XXX, o odkoupení části 
p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle přiloženého zákresu, který je nedílnou 
součástí této žádosti a tohoto usnesení, a rozhodla Zastupitelstvu obce Rudoltice 
doporučit zveřejnit záměr prodeje části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.  
 

11) Rada obce Rudoltice se seznámila s usnesením ZM Lanškroun č. 30/2011 ze dne 
23.2.2011 a po projednání žádosti o dlouhodobý pronájem pozemku č. 4290 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, podanou MgA. P.K., jednatelem společnosti NOVÝ ZÁMEK 
s.r.o. rozhodla žádost do rozhodnutí ZM Lanškroun ohledně případného odkoupení 
obchodního podílu odložit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit MgA. K. stanovisko rady, a to že o 
žádosti bude rozhodnuto poté, co budou vyjasněny majetkoprávní vztahy společnosti 
NOVÝ ZÁMEK s.r.o. 

 Termín realizace: 7.3.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

12) Rada obce Rudoltice se seznámila s pravomocným rozsudkem NSS ze dne 3.2.2011, 
č.j. 2 Afs 12/2010-88, pravomocným rozsudkem KS Brno ze dne 16.12.2010, č.j. 62 Ca 
5/2009-55, a nepravomocným rozsudkem OS Svitavy ze dne 28.1.2011, č.j. 5C 
165/2009-165. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí právní analýzy právní zástupkyně obce i 
příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice a společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ze 
dne 2.3.2011 k rozsudkům KS Brno ze dne 16.12.2010, č.j. 62 Ca 5/2009-55, a dále 
k rozsudku NSS ze dne 27.10.2010, č.j. 2 Afs 128/2009 – 66, který vzalo dne 
16.12.2010 Zastupitelstvo obce Rudoltice na vědomí. 
Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice vyzvat bývalého 
vedoucího příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice p. J.S. a dále bývalého jednatele 
VISION Rudoltice s.r.o. p. M.Š. k jednání o náhradě škod, které vznikly obecním 
společnostem a jsou potvrzené shora uvedenými pravomocnými rozsudky správních 
soudů. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí doporučení právní zástupkyně obce k 



nepravomocnému rozsudku OS Svitavy ze dne 28.1.2011, č.j. 5C 165/2009-165, a 
schvaluje podání odvolání do tohoto rozsudku. 

 
13) Rada obce Rudoltice rozhodla v případě závažných závad na obecních bytech 

v bytových domech v lokalitě Zámeček a čp. 276 takto: 
o závady vyplývající z nekvalitně provedených hydroizolací bytových domů 

nebudou řešeny z důvodu technických obtíží a předpokladu vysokých 
finančních nákladů realizace oprav,  

o závady vyplývající z nekvalitně provedených izolací v podkrovních bytech 
budou řešeny postupně dle finančních možností obce, počínaje rokem 2012, 

o ostatní závady vyplývající z nekvalitně provedených izolací obvodového zdiva 
nebudou z technických důvodů a předpokladu vysokých finančních nákladů 
realizace oprav řešeny. 

 
Rada obce Rudoltice rozhodla v případě závažných závad na obecních bytech 
v bytových domech čp. 261-265 takto: 

o závady, týkající se především zatékání do podkrovních bytů a nedostatečně 
dimenzovaného výkonu topení, nebudou z důvodu předpokladu vysokých 
finančních nákladů realizace oprav řešeny,  

o plošná výměna plynových kotlů ve střednědobém horizontu nebude realizována 
s tím, že v případě prokázání neopravitelnosti jednotlivých kotlů bude ze strany 
obce hrazena kompletní výměna za nový kotel (podmínkou je stanovisko 
servisního technika, určeného obcí). 

 
Toto rozhodnutí rady obce je motivováno především tím, že se, bohužel, jedná o 
prakticky nové byty, kde v případě lokality Zámeček je stáří jednotlivých bytů 
maximálně 5 let a v případě bytů v dolní obci maximálně 10 let, a není v současných 
finančních možnostech obce po nedávných masivních investicích do vybudování 
těchto bytů znovu v takto krátké době investovat nemalé finanční prostředky do 
jejich opravy a rekonstrukce. 

 
Žádosti o slevy z nájmu budou posuzovány individuálně na podkladě skutečného stavu 
jednotlivých bytů, a to v maximální výši 10 %. 

 
V případě ostatních oprav bytů bude postupováno v souladu s ust. § 687 odst. 3 
občanského zákoníku ve spojení s ust. nájemní smlouvy ohledně drobných oprav 
a Nařízením vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

14) Rada obce Rudoltice rozhodla ve věci vybudování kompletních komunikací na 
parcelách v lokalitě Zámeček takto: 
Obec Rudoltice bude nadále postupovat dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Rudoltice 
ze dne 25.9.2008, které předpokládá kompletní dokončení komunikací po zkolaudování 
objektů k bydlení, realizovaných nejméně na 60 stavebních parcelách, s tím, že Rada 
obce Rudoltice bude do rozpočtu obce na rok 2012 navrhovat vybudování obrubníků a 
štěrkového lože na komunikacích, vyznačených na situaci, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. V případě, že z důvodu neposkytnutí dotace nebude realizována 
cyklostezka Lanškroun – Rudoltice v roce 2011, bude výše jmenované řešení částečně 
realizováno již v roce 2011. 
Finanční prostředky, vyčleněné na opravy silnic v rozpočtu obce na rok 2011, budou 
v plné výši použity na komunikace v dolní obci. 



15) Rada obce Rudoltice rozhodla ve věci žádosti p. R.N. ohledně výspravy přístupové 
komunikace k p.p. č. 4293/9  v jeho vlastnictví tak, že bude provedeno vyštěrkování 
v šíři cca 1 m po levé straně komunikace směrem od aleje k výše uvedené pozemkové 
parcele, aby byl umožněn bezproblémový pěší přístup k této parcele. 
Toto opatření je ze strany rady obce chápáno jako dočasné řešení do doby, než bude 
provedena kompletní oprava komunikace tak, jak byla schválena radou obce téhož 
dne. 
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli VISION Rudoltice s.r.o. provést realizaci 
uvedeného vyštěrkování. 

 Termín realizace: 31.3.2011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 

 
16) Rada obce Rudoltice se seznámila s předpokládanou výší nákladů na jednotlivé akce, 

týkající se rozšíření stávajícího veřejného osvětlení. 
 Rada obce Rudoltice rozhodla o rozšíření stávajícího veřejného osvětlení dle 
přiložených situací. 
 

17) Na pozemkových parcelách pro rodinné domky v lokalitě Zámeček, které jsou dosud 
v majetku obce, bude prováděno odstranění náletových dřevin a jedna seč ročně. 

 
18) Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku obce k prověření možnosti nákupu 

nádob a potřeby jejich umístění do srpna 2011. 
 

19) Rada obce Rudoltice schvaluje záměr pořízení orientačních plánů obce (dolní obec, 
Zámeček) s tím, že místostarostka Kohoutová a radní Žáček prověří možnost finanční 
spoluúčasti podnikajících subjektů v obci na jejich realizaci. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
k zahájení přípravných prací. 

 
 
 
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. 
 


