
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/18/04/11 
 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond  
b) STAVBY Rudoltice, přísp. organizace  – náhrada škody  
c) Smlouva o zastavení pohledávek z pojistného plnění (ČS, a.s. – Obec Rudoltice) 
d) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s., VČE – 

montáže, a.s., Geodézie Česká Třebová s.r.o.) 
e) Smlouva o společné úhradě nákladů na projekt „Protipovodňová opatření obcí 

Třebovice a Rudoltice“ 
f) Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení (Ján Žiak – Agentura September – 

Obec Rudoltice) 
g) ZŠ a MŠ Rudoltice 
h) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (Farní charita Litomyšl) 
i) Územní plán obce Rudoltice 
j) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce 
k) Rozhodnutí Krajského úřadu PK – souhlas s uzavřením VPS – činnost MP 

Lanškroun 
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 604/9, 605/2,  610/9, 

612/10, 615/6, 623/8, 616/11 a pověřuje starostku obce k podpisu těchto nájemních 
smluv. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 12.4.2011 k bytové 
jednotce č. 621/5, 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, Obecní úřad Rudoltice 
 

3) Rada obce Rudoltice se seznámila se vzniklou škodou ve výši 100 000 Kč, způsobenou 
příspěvkové organizaci STAVBY Rudoltice zaviněným porušením povinností při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bývalým vedoucím příspěvkové 
organizace a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit uplatnění náhrady 
škody po bývalém vedoucím p.o. p. J.S. ve výši 30 % vzniklé škody, tj. 30 000 Kč, 
splatných do konce kalendářního roku, popř. dle dohodnutého splátkového kalendáře.  

 
4) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Smlouvy o zastavení pohledávek 

z pojistného plnění č. ZP-P2/2669/09/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-P2/2669/09/LCD schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 

Rudoltice jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a.s. se 



sídlem Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, společností VČE – montáže, a.s. se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082 a společností Geodézie Česká Třebová s.r.o. se 
sídlem Česká Třebová, Palackého 297 jako oprávněnými 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: 26.4.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o společné úhradě nákladů na projekt 
„Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice“ a rozhodla Smlouvu o 
společné úhradě nákladů na projekt „Protipovodňová opatření obcí Třebovice a 
Rudoltice“, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit za podmínky, že bod III. 
smlouvy bude znít: 

 
 „Obec Rudoltice se zavazuje, že obci Třebovice uhradí podíl na nákladech ze smlouvy 
o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. a to v rozsahu 50 % v případě, že bude na 
projekt přiznána 90% dotace. 
 Dále se obec Rudoltice zavazuje, že uhradí obci Třebovice náklady na digitální 
povodňový plán, a to v rozsahu 50 % v případě, že bude na projekt přiznána 90% 
dotace. 
 Obec Rudoltice se zavazuje, že obci Třebovice uhradí podíl na nákladech na varovný 
a vyrozumívací systém v rozsahu 29,6 % v případě, že bude na projekt přiznána 90% 
dotace. 
 Úhrady podílů obcí budou provedeny na základě vyúčtování předloženého obcí 
Třebovice.“ 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, upravené v souladu 
se shora uvedenou podmínkou. 

 Termín realizace: 30.4.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení 
mezi agenturou Ján Žiak – Agentura September a pořadatelem obcí Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění veřejného 
vystoupení kapely JAM & BAZAR dne 12.6.2011 na Rudoltické pouti, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 Termín realizace: 26.4.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu 
movitého majetku mezi obcí Rudoltice jako převodcem a ZŠ a MŠ Rudoltice jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitých věcí, uvedených 
v příloze č. 1 smlouvy, a doporučila Zastupitelstvu obce Rudoltice Smlouvu o 
bezúplatném převodu movitého majetku, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 11.4.2011 o 
navýšení rozpočtu v roce 2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
schválit provedení: 



1) opravy parketových podlah v 1. a 2. třídě ZŠ Rudoltice  
2) výměny linolea a koberce v prostorách MŠ Rudoltice  

v průběhu měsíce července 2011. 
 

Rada obce Rudoltice ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ve 
spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice zajistit provedení shora uvedených 
investičních akcí v budovách ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 Termín realizace: 31.7.2011  
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí dopis starosty města Litomyšle Michala Kortyše 
ze dne 7.4.2011 v souvislosti s žádostí Farní charity Litomyšl o poskytnutí finančního 
příspěvku na provoz sociálního střediska Farní charity Litomyšl, Respitní péče Jindra 
a dále bere na vědomí přípis starostky obce Rudoltice ze dne 29.3.2011, kterým 
reagovala na žádost Farní charity Litomyšl o poskytnutí finančního příspěvku. 
 Rada obce Rudoltice se ztotožňuje se stanoviskem starostky obce Rudoltice, 
vyjádřeném v přípisu ze dne 29.3.2011, adresovaného Farní charitě Litomyšl. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit stanovisko rady obce starostovi 
města Litomyšle. 

 Termín realizace: 26.4.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o průběhu změny č. 2 ÚP obce 
Rudoltice i o povinnosti obce zpracovat kompletně nový ÚP obce Rudoltice do 
zákonem stanoveného termínu. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. M.Š., bytem XXX, o povolení k dooplocení 
části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla žádost předložit 
k vyjádření předsedovi Komise životního prostředí p. Richardu Kohoutovi. 
Termín realizace: 30.4.2011 
Zodpovídá: Richard Kohout, předseda komise ŽP 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o výši nájemného, které není uhrazeno 
nájemcem p. J.H. za nebytové prostory v budově KD v Rudolticích. 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje, č.j. KrÚ 22097/2011 ze dne 15.4.2011, kterým byl udělen souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je 
úprava vzájemných vztahů,k práv a povinností smluvních stran při výkonu vybraných 
činností obecní policie na území obce Rudoltice. 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala žádost manželů J. a J. H. o vybudování obrubníků a 
štěrkového lože i v ulici končící u parcely p.č. 4218/4 a konstatuje, že na svém 
usnesení ze dne 2.3.2011,  č. RO/02/03/11, bod č. 14 trvá. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně sdělit stanovisko rady žadatelům. 
 Termín realizace: 26.4.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
Rada obce Rudoltice pověřuje jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
k vypracování cenového návrhu na poskytování úklidových služeb v bytových domech 



ve vlastnictví obce Rudoltice. 
 Termín realizace: 15.5.2011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o zpracovaném projektu „Zateplení 
Základní školy Rudoltice čp. 200“ včetně energetického auditu a rozpočtu dle ceníku 
prací, odpovídající stávajícím podmínkám pro poskytnutí dotace z Operačního 
programu ŽP. 

 
 
 
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. 
 


