
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/17/05/11 
 
 
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 

a) Bytový fond  
b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2011 
c) Návrh Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2010 
d) OZV č. 1/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích 
e) Územní plán obce Rudoltice 
f) Žádost o finanční podporu oprav malých památek z projektu Drobná architektura 

Lanškrounska 
g) Žádost o poskytnutí dotace z OP ŽP – zateplení veřejných budov  
h) VISION Rudoltice s.r.o. – uplatnění náhrady škody  
i) Žádost o finanční dar (Svaz tělesně postižených v ČR, s.o., MO Lanškroun) 
j) Smlouva o nájmu hrobového místa (Obec Rudoltice – V.D.) 
k) ZŠ a MŠ Rudoltice 
l) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce 
m) Kultura 
n) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

 
2) 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, Obecní úřad Rudoltice 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 5.5.2011 k bytové 
jednotce č. 609/8, 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 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.D., bytem XXX, o snížení nájemného za byt č. 
XX, a rozhodla poskytnout slevu ve výši 10 % z nájmu bytu do doby rekonstrukce bytu. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce ve spolupráci se správcem bytového fondu 
vyhotovit dodatek k nájemní smlouvě. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 12.5.2011, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhradu nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 04/2011, zpracovaný 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 13.5.2011. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí konání schůzky s nájemníky BD čp. 261-265, kteří 
mají uzavřené nájemní smlouvy před 1.7.2008, a to dne 2.6.2011 za účasti zástupce 
správce bytového fondu. Důvodem schůzky je výzva obce k uzavření nových nájemních 



smluv pro neplatnost některých ustanovení smluv stávajících. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové opatření 
obce Rudoltice č 3/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
finanční vypořádání z roku 2010, doplatek z roku 2010 – výměna oken v ZŠ, plat 
kronikáře, příspěvek na ples pro TJ SOKOL a neinv. náklady ZŠ - Hranice, a  rozhodla 
rozpočtové opatření schválit. 
 

4) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 
2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a doporučuje Zastupitelstvu obce 
Rudoltice Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2010 schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem OZV č. 1/2011 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a doporučuje zastupitelstvu obce OZV č. 1/2011 schválit. 

 
6) Rada obce Rudoltice doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice rozhodnout o ukončení 

pořizování změny č. 2 ÚP obce Rudoltice a rozhodnout o pořízení Územního plánu 
Rudoltice. 

 
7) Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o finanční podporu oprav malých památek 

z projektu Drobná architektura Lanškrounska, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je oprava hřbitovní zdi a přilehlého schodiště. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku uchazeče DD Ekonom Konzult Real, 

s.r.o. se sídlem v Litomyšli na zpracování aktualizací energetických auditů budov ZŠ a MŠ 
Rudoltice, a to dle podmínek konkrétně vyhlášené XXVIII. výzvy MŽP k podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci OPŽP – prioritní osy 3, podoblast podpory 3.2.1. – 
Realizace úspor energie – v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. – Výstavba a 
rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla s touto cenovou nabídkou vyslovit souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku uchazeče ing. Aleny Džbánkové se 
sídlem v Litomyšli na zpracování žádostí o poskytnutí dotace projektů realizujících 
výstavbu zdrojů tepla využívajících OZE a úspory energie u shora uvedených budov 
v souladu s implementačním dokumentem OPŽP – verze k 27.4.2011 a se Směrnicí MŽP č. 
3/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla s touto cenovou nabídkou 
vyslovit souhlas. 
 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce vyzvat shora uvedené uchazeče k vypracování 
návrhů smluv o dílo. 
Termín realizace: 18.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace projektů realizujících 
výstavbu zdrojů tepla využívajících OZE a úspory energie u budov ZŠ a MŠ Rudoltice (čp. 
200 a čp. 2), a to dle vyhlášené XXVIII. výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci OPŽP – prioritní osy 3, podoblast podpory 3.2.1. – Realizace úspor 
energie – v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla 
využívajících OZE. 



9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí dopis právního zástupce bývalého jednatele 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. M.Š., doručený obecnímu úřadu dne 3.5.2011, který 
se týká uplatnění náhrady škody po tehdejším jednateli společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí odpověď starostky obce ze dne 5.5.2011, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Místní 
organizace Lanškroun o finanční dar na rekondiční a rehabilitační program při 
rekondičním pobytu v Srní na Šumavě, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 1.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady předsedovi MO STP 
Lanškroun. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedenou finanční částku žadateli vyplatit. 
Termín realizace: 23.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 73097 o nájmu hrobového místa mezi 
obcí Rudoltice jako pronajímatelem a p. V.D., bytem XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Termín realizace: 23.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zakoupení nábytku pro ZŠ a MŠ Rudoltice do 
objektu MŠ v souladu s rozhodnutím rady a výběru ZŠ a MŠ Rudoltice v celkové hodnotě 
36 179 Kč včetně DPH. 

 
13) Rada obce Rudoltice projednala žádost pana M.Š., bytem XXX, o povolení parkování 

osobního vozidla na p.p.č. 3088/7 dle přiloženého zákresu, a rozhodla žádosti nevyhovět 
z důvodu nevyhovujících podmínek pro požadovaný účel. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit stanovisko rady obce žadateli. 
Termín realizace: 23.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost firmy Podlahářství – Truhlářství, Zvoníček Tomáš 
se sídlem Rudoltice čp. 241, o souhlas s umístěním směrovky firmy na odbočku ze silnice 
III. třídy k OÚ, a rozhodla žádosti vyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit stanovisko rady obce žadateli. 
Termín realizace: 23.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí dopis Mgr. Bernarda Urbana, právního zástupce 
manželů M. a R.K., bytem XXX, doručený obecnímu úřadu dne 13.5.2011 s tím, že již byla 
právní zástupkyně obce požádána o vyhotovení právního stanoviska k této záležitosti.  
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s postupem jednání obce ve věci vypořádání 
majetkoprávních vztahů místních komunikací – 3206/3, 3206/2 a 3205/2 a doporučuje 
zastupitelstvu obce vyslovit souhlas s jeho pokračováním. 



Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. H.D., bytem XXX, o odkoupení části p.p.č. 
3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle zákresu, jež je nedílnou součástí žádosti i tohoto 
usnesení, a doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části p.p.č. 3093/2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a René Žáčkem se sídlem Rudoltice čp. 65 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 1.000 Kč bez DPH, a  
rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako 
zhotovitelem a Pavlem Málkem se sídlem Rudoltice čp. 84 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 1.500 Kč bez DPH, 
a  rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Darovací smlouvy mezi společností ZV KOVO 
s.r.o. se sídlem Rudoltice čp. 289 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 FOREZ s.r.o. 
se sídlem Ostrov u Lanškrouna čp. 2 jako dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 3.000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Darovací smlouvy mezi Tomášem Zvoníčkem se 
sídlem Rudoltice čp. 241 jako dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč, 
a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí mezi obcí 
Rudoltice jako pořadatelem a Františkem Lagronem se sídlem Přelouč, Pražská 562, jako 
dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění 
zábavných atrakcí s kompenzovaným vstupným ze strany pořadatele na Rudoltickou pouť 
v termínu od 11. do 12.6.2011, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o účinkování hudební skupiny SORY, 
Dlouhá Třebová na Rudoltické pouti dne 11.6.2011, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
Termín realizace: 23.5.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice vyslovuje souhlas s programem dvoudenní kulturní akce s názvem 
RUDOLTICKÁ POUŤ ve dnech 11. – 12.6.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vystoupení členů týmu BACHADEJ s divadelní hrou 



Járy Cimrmana s názvem "Lijavec - aneb hra s opravdovým deštěm" v pátek, dne 
10.6.2011 na sále Kulturního domu v Rudolticích, kterým bude zahájena RUDOLTICKÁ 
POUŤ. 
 

15) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o jednání ve věci odstranění stavebních 
závad na vodohospodářských objektech obce Rudoltice v provozování společnosti VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s., a to objektu přečerpávací stanice (hydrovaru) a vodovodním 
řadu do sídliště Zámeček, které proběhlo dne 12.5.2011 se společností VAK Jablonné nad 
Orlicí, a.s. 
 
Rada obce Rudoltice projednala vyhodnocení nabídek na kominické služby 
v nemovitostech ve vlastnictví obce, vzešlých z výběrového řízení, vyhlášeného společností 
VISION Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, a to nabídky Pavla Elnera se sídlem Mistrovice 201. 

 
 
 
 
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. 
 


