
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/02/05/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond  
b) Informace o vzniku občanského sdružení Zámeček dětem 
c) Valná hromada společnosti VISION Rudoltice s.r.o. za rok 2010 
d) Uplatnění náhrady škody  – poškození veřejného osvětlení při dopravní nehodě 
e) Rozhodnutí KÚ PK – žádost o poskytnutí informace 

o poskytnutí informací – obec -  Š., B. 
o poskytnutí informací – VISION Rudoltice s.r.o. – Š., B. 

f) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s., VČE – 
montáže, a.s., Geodézie Česká Třebová s.r.o.) 

g) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Žádost o posílení autobusových spojů  

h) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce 
o výpůjčka části p.p.č. 3093/2 
o Žádost o povolení k dooplocení části pozemku 
o Odstoupení od kupních smluv (S.K.) 

i) Kultura 
o Rudoltická pouť 2011 
o Divadlo Ve středu 

j) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Výběrové řízení na úklid prostor KD + správce tělocvičny 
o Dohoda o provedení práce (úklidové práce) 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 265/10 a dodatku č. 1 

k NS č. 601/1, 601/10, 601/12, 606/1, 612/12, 616/1, 616/10, 617/8, 618/2, 618/10, 
621/12 a dodatku č. 2 k NS č. 616/5, 616/6, 616/7, 616/8, 616/13 a pověřuje starostku 
obce k podpisu této nájemní smlouvy a dodatků. 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost o slevu z nájemného bytu č. 14 v domě čp. 
261, podanou p. R.K. dne 28.4.2011, a rozhodla žádost postoupit k vyjádření 
Zastupitelstvu obce Rudoltice. 
 

3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o vzniku a cílech činnosti občanského 
sdružení Zámeček dětem se sídlem Rudoltice čp. 610 a se seznámila se Stanovami 
občanského sdružení Zámeček dětem, předložených zástupci sdružení starostce obce. 
 

4) Rada obce Rudoltice v působnosti Valné hromady společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. projednala výsledky hospodaření společnosti VISION Rudoltice s.r.o. za rok 
2010 dle daňového přiznání společnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2010, 
Rozvahy ke dni 31.12.2010 a Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2010, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla  

a) schválit hospodářský výsledek za rok 2010 dle přiloženého daňového přiznání 
a výkazů hospodaření za rok 2010, 

b) přerozdělit hospodářský výsledek společnosti za rok 2010 následovně: 
Vytvořený zisk ve výši 589 822 Kč bude použit k uhrazení ztráty minulých let. 

 



5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o poškození veřejného osvětlení 
(včetně sloupu) při dopravní nehodě v obci na silnici III. třídy dne 16.4.2011 včetně 
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, č.j. KRPE-215/DNUO-2011-NAJ, vystaveného 
Policií ČR, dopravním inspektorátem v Ústí nad Orlicí dne 16.4.2011 
Rada obce Rudoltice souhlasí s uplatněním náhrady škody po viníku uvedené 
dopravní nehody. 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje, č.j. KrÚ 27884/2011 ze dne 8.4.2011 ohledně odvolání p. M.Š. do rozhodnutí 
Obecního úřadu v Rudolticích o odmítnutí části žádosti č.j. 01/2011/Inf– 4. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí poskytnutí informací p. M.Š. a p. R.B. v souladu 
s jimi podanými žádostmi o poskytnutí informace u obce Rudoltice bezprostředně po 
úhradě nákladů souvisejících s pořízením kopií a odesláním informací žadatelům 
v souladu s Ceníkem služeb a úkonů, poskytovaných Obcí Rudoltice na základě zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. rozhodla na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j KrÚ 
27884/2011 ze dne 8.4.2011 o poskytnutí informací p. M.Š. a p. R.B. v souladu s jimi 
podanými žádostmi o poskytnutí informace u společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Rada obce Rudoltice v působnosti valné hromady společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. ukládá starostce obce vyzvat v souladu s Ceníkem služeb a úkonů, 
poskytovaných Obcí Rudoltice na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, shora uvedené žadatele k úhradě nákladů spojených s 
pořízením kopií a odesláním informací a po jejich úhradě požadované informace 
poskytnout. 
Termín realizace: 6.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2002077/VB/5, rekonstrukce el. vedení nn a rek. TS č. 260 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: 11.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí dvě žádosti o posílení autobusových spojů, 
předložených p. D.F. na jednání Školské rady dne 19.4.2011, a dále reakci vedoucího 
AD ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. p. Radka Kuběnky k uvedeným žádostem ze dne 
20.4.2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zaslat žadatelce p. D.F. na vědomí reakci 
vedoucího AD ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. p. Radka Kuběnky ze dne 20.4.2011 
Termín realizace: 11.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 



9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 3093/2 
v k..ú. Rudoltice u Lanškrouna ve dnech 7. – 25.4.2011. 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.P. o bezplatný pronájem části p.p.č. 
3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi 
obcí Rudoltice jako půjčitelem a J.P., bytem XXX jako vypůjčitelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Termín realizace: 11.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

10) 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 žádosti vyhovět za 
podmínky, že žadatel předloží kladné vyjádření Stavebního úřadu v Lanškrouně. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit stanovisko rady žadateli. 
 Termín realizace: 11.5.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí uhrazení dlužného nájemného za nebytové 
prostory v KD Rudoltice (výčep, kuchyň) p. J.H.. 

 
12) Rada obce Rudoltice se seznámila s „Odstoupením od kupních smluv ze dne 1.9.2009 

k p.p.č. 4293/19 a 4293/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna s výzvou k vrácení kupní 
ceny 522 378 Kč“, podaným, p. S.K., bytem XXX. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k zajištění právního stanoviska právní 
zástupkyně obce k odstoupení od kupních smluv s ohledem na vývoj situace s úhradou 
kupních cen obou pozemků ze strany kupujícího i s ohledem na jednání ohledně 
ochranných pásem, které se na pozemcích nacházejí. 
Termín realizace: 15.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala Smlouvu o reklamě, uzavřenou mezi obcí Rudoltice 
jako zhotovitelem a Trading M&K a.s. jako objednatelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a  jejímž předmětem je provedení reklamy u příležitosti konání 
Rudoltické pouti ve dnech 11. – 12.6.2011 za dohodnutou cenu 5.000 Kč, a  rozhodla 
její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Darovací smlouvy mezi společností EKOLA 
České Libchavy s.r.o. jako dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finanční částky 15.000 Kč, 
a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Darovací smlouvy mezi společností Zámecký 
vrch, zemědělská společnost s.r.o. jako dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finančního 
daru ve výši 10.000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
Termín realizace: 11.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 



Rada obce Rudoltice projednala nabídku Divadla Ve středu na představení komedie 
českého autora Rudolfa Trinnera „Agentura Drahoušek“ a rozhodla představení 
schválit v termínu 21.5.2011 s tím, že bude ochotnickému souboru z rozpočtu obce 
poskytnut finanční příspěvek ve výši 500 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce finanční příspěvek zástupci ochotnického 
souboru vyplatit. 
Termín realizace: 25.5.2011 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala výsledky výběrového řízení na úklidové práce 
v budově Kulturního domu v Rudolticích a dále na správce místní tělocvičny. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o provedení práce mezi obcí Rudoltice 
jako zaměstnavatelem a B.K., trvale bytem XXX, jako zaměstnancem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově OÚ 
v Rudolticích v období od 1.5.2011 do 31.12.2011, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Termín realizace: 11.5.2011 
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. 
 
 


