
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/21/03/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) VISION Rudoltice s.r.o. – žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. 
b) Bytový fond obce 
c) Pojištění majetku obce 
d) Smlouva o čištění a kontrole komínů (Obec Rudoltice – Pavel Elner) 
e) Rozpočtové opatření PK č. 10007 (sčítání lidu) 
f) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 1/2011 
g) Dohoda o provedení práce (sčítání lidu) 
h) Výsledek hospodaření obce Rudoltice, p.o. STAVBY Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice 
i) ZŠ a MŠ Rudoltice 
j) Prodej a koupě nemovitostí 
k) Kulturní komise 
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce (ceny komunikací, opravy bytů) 

 
2) Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

se seznámila se spisovým materiálem, týkajícím se žádosti o poskytnutí informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podané u společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. dne 20.1.2011 p. M.Š., nar. XXX, bytem XXX. 
 
Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
rozhodla v souladu s ust. § 16a odst. 6 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, o převzetí věci a po projednání žádosti o 
poskytnutí informace ze dne 20.1.2011 rozhodla poskytnout žadateli přijaté faktury, 
vystavené Mgr. Janou Hamplovou dne 3.8.2008, č. 11202008 a 11192008, a ve zbytku 
vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
ukládá starostce obce zaslat poskytnuté materiály včetně rozhodnutí o odmítnutí části 
žádosti právnímu zástupci žadatele Mgr. Janu Urbanovi se sídlem Praha 4, Štupartská 
1, a společnosti VISION Rudoltice s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 
rozhodnutí. 
Termín realizace: 22.3.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

3) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 613/4 a dodatku č. 1 k NS 
608/12, 609/10, 610/1, 611/12, 616/2, 616,9, dodatku č. 2 k NS č. 614/1, 614/2, 614/3, 
614/4, 614/5, 614/6, 614/8, 614/10, 614/11, 614/13, 615/6 619/7, 624/1, 624/8, 
dodatku č. 3 k NS č. 603/13, 619/5 a dodatku č. 4 k NS č. 607/12 a pověřuje starostku 
obce k podpisu těchto dodatků.  
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 17.3.2011 k bytové 
jednotce č. 610/9, 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 bere na vědomí přehled předpisů a proplacení nájemného a 



služeb spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období r. 2010 a 
01-02/2011, zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 16.3.2011. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení JUDr. Marie Filipové, notářky se sídlem 
v Ústí nad Orlicí ve věci dědictví po p. V.F., posledně bytem XXX, zemřelém dne XXX, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje odepsání dlužné částky ve výši 
10 765 Kč, která vznikla v souvislosti s nájmem bytu č. 610/6 p. V.F. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh pojistných smluv, předložených Českou 
pojišťovnou a.s., a to pojistné smlouvy ohledně pojištění odpovědnosti podnikatelů č. 
51212407-16, a dále pojistné smlouvy ohledně pojištění majetku č. 50966137-28, 
předložené na základě výsledku výběrového řízení na pojištění majetku obce. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 51212407-16, týkající se 
pojištění odpovědnosti podnikatelů, a dále pojistné smlouvy č. 50966137-28, týkající 
pojištění majetku, mezi Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, 
jako pojišťovnou, a obcí Rudoltice jako pojistníkem, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a to ke dni 18.3.2011 na jeden pojistný rok, počínaje dnem 19.3.2011. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto pojistných smluv. 
 

5) Rada obce Rudoltice se seznámila s informacemi k NV č. 91/2010 Sb. a následně 
projednala návrh smlouvy o čištění a kontrole komínu dle NV č. 91/2010 Sb., o 
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliva. 
Rada obce Rudoltice odkládá rozhodnutí o návrhu smlouvy na příští jednání. 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala na základě svěřené pravomoci ZO Rozpočtové 
opatření Pardubického kraje č. 10007, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou 
a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 8 587 Kč, a rozhodla 
rozpočtové opatření schválit. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala na základě svěřené pravomoci ZO Rozpočtové 
opatření obce Rudoltice č 1/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a 
provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 8 587 Kč, a rozhodla 
rozpočtové opatření schválit. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o provedení práce na období od 1.3. 

do 30.4.2011, jejímž předmětem jsou práce pro obec spojené s přípravou a 
provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a rozhodla uzavření této dohody, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi obcí Rudoltice a p. P.Š., bytem XXX, 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala výsledek hospodaření obce Rudoltice za rok 2010 a 
schválila převod ztráty z hlavní činnosti obce ve výši 4 818 577,17 Kč z účtu 431 30 
na účet 432 10 a zisk z hospodářské činnosti obce ve výši 15 302 398,44 Kč z účtu 431 
00 na účet 432 80. 
 (Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení; účet 432 – Nerozdělený 
zisk, neuhrazená ztráta minulých let) 



Rada obce Rudoltice projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
STAVBY Rudoltice za rok 2010 a schválila ztrátu ve výši 3 259 294,94 Kč. Ztráta 
v této výši bude převedena na účet 432 (neuhrazená ztráta minulých let). Ztráta z 
hlavní činnosti je 42 243,04 Kč a z hospodářské činnosti  3 217 051,90 Kč. 
 
Rada obce Rudoltice projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Rudoltice za rok 2010 a schválila zisk ve výši 
2 630,02 Kč. Současně schválila převod hospodářského výsledku za rok 2010 do 
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku (účet 413) ve výši 
2 630,02 Kč (z hlavní činnosti 2 295,78 Kč a z hospodářské činnosti 334,24 Kč). 
 

10) Rada obce Rudoltice se seznámila s upřesněním majetku ZŠ a MŠ Rudoltice, 
nakoupeného v prosinci 2010, předloženého k žádosti rady obce ředitelkou, resp. 
ekonomkou ZŠ a MŠ Rudoltice, a bere jej na vědomí. 
 

11) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. M.Š., XXX, o koupi části p.p.č. 3451/2 
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. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna s tím, že 
rada obce současně upozorňuje zastupitelstvo obce na tu skutečnost, že je tento 
pozemek v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha (koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené), což je před samotným prodejem a následným zápisem do 
katastru nemovitostí nutné změnit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce uvědomit o krocích i předpokládaných 
nákladech spojených s prodejem pozemku žadatele. 
Termín realizace: 31.3.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost pana J.K., bytem XXX,  o narovnání ohledně 2 
kanalizačních šachet na p.p.č. 4245/41 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v jeho 
vlastnictví. 
Rada obce Rudoltice schvaluje z důvodu umístění 2 kanalizačních šachet na p.p.č. 
4245/41 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku 
v celkové výši 1 176 Kč vlastníku p. J.K., bytem XXX. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zpracovat dohodu o slevě z kupní ceny 
pozemku mezi obcí Rudoltice a J.K., bytem XXX, a pověřuje ji k jejímu podpisu. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce p. Jaroslavě Jašniakové vyplatit slevu z kupní 
ceny ve výši 1 176 Kč žadateli. 
Termín realizace: 15.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce; Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí závazné stanovisko Městského úřadu 
v Lanškrouně, Odbor ŽP, doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 15.3.2011, 
kterým byl vysloven nesouhlas s přeložením stávající trasy optického telefonního 
kabelu v majetku společnosti O2, které by zasáhlo do ochranného pásma 
registrovaného významného krajinného prvku – Aleje k zámečku č. 2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. Překládka telefonního kabelu se týká p.p.č. 4293/16, 4293/17, 4293/18, 
4293/19, 4293/20, 4293/21, 4293/22 a 4293/23. 
 

12) Rada obce Rudoltice volí členem kulturní komise p. Blanku Poláškovou, nar. XXX. 



13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o největších provedených opravách 
bytového fondu v měsíci březnu 2011. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o předběžném ocenění kompletních 
oprav vybraných místních komunikací v dolní obci. 

 
14) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. P.Ř. o opravu přístupové cesty k p.p.č. 

4218/8 v jeho vlastnictví a odkazuje na své usnesení ze dne 2.3.2011, jehož znění mu 
bylo zasláno v písemné podobě, a konstatuje, že na svém stanovisku i nadále trvá. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí námitku p. Š. k usnesení rady obce ze dne 
2.3.2011, a konstatuje, že si na svém stanovisku i nadále trvá. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně sdělit stanovisko rady pisatelům. 
Termín realizace: 28.3.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
 
 
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. 
 


