
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/04/04/11 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond  
b) VISION Rudoltice s.r.o. – náhrada škody 80 000 Kč 
c) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (Obec Rudoltice – VISION) 
d) DSO Lanškrounsko 
e) Kultura 
f) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce 
g) Vinkulace pojistného plnění na bytové domy čp. 263, 264 a 265 
h) Smlouva o věcném břemeni (Obec Rudoltice – STAEL s.r.o.) 
i) ZŠ a MŠ Rudoltice 
j) Městská policie Lanškroun, Policie ČR, OO, Lanškroun 
k) Úklidové práce v budově KD, správa tělocvičny 
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 609/9 a 616/12 a 

pověřuje starostku obce k podpisu těchto nájemních smluv. 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti a 
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 
 
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. 
 

3) Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
po projednání náhrady škody, způsobené tehdejším jednatelem společnosti p. M.Š. 
porušením své povinnosti vždy jednat s péčí řádného hospodáře, schvaluje vzhledem 
k nereagování na výzvu rady obce k jednání v termínu do 31.3.2011, stanoveného ZO 
Rudoltice, uplatnění náhrady škody vůči bývalému jednateli ve výši 75 % vzniklé 
škody, tj. 60 000 Kč, s tím, že rada obce vyzývá bývalého jednatele p. M.Š. k vyjádření 
ohledně způsobu a termínu úhrady dané částky, a to v termínu do 30.4.2011. 
Jednatelé společnosti VISION Rudoltice s.r.o. nemají proti tomuto usnesení námitek. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně vyzvat bývalého jednatele p. M.Š. 
k úhradě škody dle rozhodnutí rady obce. 
Termín realizace: 11.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o započtení pohledávek a závazků 
mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a Obcí Rudoltice a rozhodla uzavření 
Dohody o započtení pohledávek a závazků, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
Termín realizace: 11.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 



5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce z jednání DSO 
Lanškrounsko dne 30.3.2011, zejména ohledně projektu cyklostezka Lanškroun– 
Česká Třebová, a dále o možnosti získání dotací prostřednictvím grantových 
programů PK -  POV. 
 
Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce revokovat své usnesení č. 
OZ/10/03/11 – bod č. 7 a schválit poskytnutí příspěvku DSO Lanškrounsko ve výši 
1 000 000 Kč s tím, že investiční příspěvek bude poskytnut ihned, jakmile bude SFDI 
kladně rozhodnuto o poskytnutí dotace z jeho rozpočtu v roce 2011 na výstavbu I. 
etapy cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová, tj. Lanškroun – Rudoltice. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce v souvislosti s možností získání dotace z 
rozpočtu PK - POV prostřednictvím DSO Lanškrounsko projednat možnosti a 
podmínky získání dotace na drobnou architekturu s p. M., Římskokatolická farnost 
Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice souhlasí s případným využitím možnosti získat dotaci z rozpočtu 
PK-POV, a to na případnou opravu hřbitova. 
Termín realizace: 20.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala žádost KSČM o bezplatný pronájem sálu při 
pořádání Prvomájové veselice dne 1.5.2011 a schválila poskytnutí příspěvku na její 
pořádání ve výši 700 Kč. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o prominutí poplatku za nájem sálu KD na 
akci Country víkend ve dnech 15. – 16.4.2011 a schválila poskytnutí příspěvku na jeho 
pořádání ve výši 1.400 Kč. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Krasavy Šerkopové o finanční příspěvek na 
pořádání charitativní zábavné akce s názvem Knoflíkiáda dne 4.6.2011 a schválila 
poskytnutí příspěvku na její pořádání ve výši 5.000 Kč. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování divadelního vystoupení ochotnického 
divadla HÝBL dne 4.3.2011 a 2. ročníku Rudoltického masopustu dne 5.3.2011, jež 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o přípravě Rudoltické pouti ve dnech 
11. – 12.6.2011 a souhlasí s postupem příprav sdělených starostkou obce. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit schválené příspěvky žadatelům. 
Termín realizace: 15.4.2011 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.P. o bezplatný pronájem části p.p.č. 
3093/2 a rozhodla o zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 3093/2 v rozsahu, 
graficky znázorněném v příloze tohoto usnesení, zapsané 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 
výpůjčky části p.p.č. 3093/2 v rozsahu, graficky znázorněném v příloze tohoto 



usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 11.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Zástavní smlouvu, uzavřenou dne 27.4.2001 
mezi ČR-MMR a obcí Rudoltice, a dále Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, 
uzavřenou dne 7.3.2000 mezi ČMHB, a.s. a obcí Rudoltice a rozhodla o podání 
žádosti o provedení vinkulace pojistného plnění (pojištění nemovitosti) podle pojistné 
smlouvy č. 50966137-28, uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s. dne 18.3.2011. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce podat písemnou žádost o provedení 
vinkulace pojistného plnění z výše uvedeného pojištění ve prospěch Hypoteční banky, 
a.s.. 
Termín realizace: 11.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ze dne 22.12.2009. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Rudoltice jako povinným z věcného břemene, a STAEL s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, 
Puškynova 444, jako oprávněným z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení,  a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Termín realizace: 11.4.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
3083/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschopnost, vydané dne 14.2.2011 ČR – MŠMT, Praha 1, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, na základě kterého se poskytuje dotace ZŠ a MŠ 
Rudoltice ve výši 569 652 Kč. 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce, týkající se činnosti 
PČR, OO, Lanškroun a MP Lanškroun na území obce Rudoltice. 

 
12) Rada obce Rudoltice rozhodla o vypsání výběrového řízení na správce tělocvičny a na 

úklidové služby společností VISION Rudoltice s.r.o. 
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice vypsat výběrové 
řízení na správce tělocvičny a na úklidové služby společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
Termín realizace: 30.4.2011 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

13) Rada obce Rudoltice rozhodla o vypsání výběrového řízení na kominické služby 
v nemovitostech ve vlastnictví obce Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. vypsat 
výběrové řízení na kominické služby v nemovitostech ve vlastnictví obce Rudoltice. 
Termín realizace: 30.4.2011 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 



14) Rada obce Rudoltice schvaluje záměr prodeje multicary ve vlastnictví společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. 
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli společnosti VISON Rudoltice s.r.o. zajistit 
znalecký posudek na ocenění multicary a jeho předložení radě obce. 
Termín realizace: 30.4.2011 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

15) Rada obce Rudoltice souhlasí s umístěním ukazatele směru k provozovně ZV KOVO 
s.r.o. na p.p.č 4216/7 s tím, že bude radě obce předložen ke schválení návrh jeho 
provedení. 

 
 
 
 
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. 
 


