
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/05/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond  
b) Smlouvy o dílo – žádost o poskytnutí dotace z OP ŽP 
c) Výpověď smluv o svozu odpadu – firmy (změna DPH od 4/2011) 
d) Žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu PK 
e) Žádost FOD o finanční příspěvek 
f) Žádost Osadního výboru sídliště Zámeček o materiální pomoc při rozšíření hřiště 
g) Příměstský dětský tábor 
h) Správa  nemovitostí ve vlastnictví obce 
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpovědi z nájmu bytu ze dne 23.5.2011 k bytové 

jednotce č. 262/10 a ze dne 25.5.2011 k bytové jednotce č. 264/1, jež jsou 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 bere na vědomí informace starostky obce o připravované výměně 
bytu č. 8 a č. 1 v domě čp. 261 a po projednání návrhu dodatku ke smlouvě o 
výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi 
Obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA 
s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, Lanškroun jako zprostředkovatelem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 
262/10 a 264/8, rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
Termín realizace: 6.6.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. R.K., bytem XXX, o snížení nájemného za 
byt č. XXX, a rozhodla poskytnout slevu ve výši 10 % z nájmu bytu. 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o slevě z nájemného za byt č. XXX, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu této 
dohody. 
Termín realizace: 6.6.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh „Pravidel pro užívání bytu a společných částí 
a zařízení v bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice“, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jejich schválení s účinností od 31.5.2011. 
„Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení v bytových domech ve 
vlastnictví obce Rudoltice“ s účinností od 31.5.2011 plně nahrazují Domovní řád obce 
Rudoltice ve všech bytových domech ve vlastnictví obce, tj. BD čp. 261-265, 276 a 
601-628.  
 
Rada obce Rudoltice v souvislosti se schválenými „Pravidly pro užívání bytu a 
společných částí a zařízení v bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice“ 



projednala návrh nového znění nájemní smlouvy k bytu v lokalitě Zámeček, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla nové znění NS s účinností od 31.5.2011 
schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost manželů P. ze dne 26.5.2011 o povolení 
stavební úpravy bytu XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 
vyhovět s tím, že ke stavební úpravě dojde po dohodě s ostatními nájemníky, zejména 
z hlediska hluku. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit stanovisko rady obce žadatelům. 

 Termín realizace: 6.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 265/5, 616/2 a nájemní 
smlouvy  č. 621/5, 609/8, 614/12, 265/13, 623/3 a pověřuje starostku obce k podpisu 
těchto nájemních smluv a dodatků. 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a DD Ekonom Konzult Real s.r.o. se sídlem Litomyšl, Tyršova 237, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování aktualizací energetických auditů budov 
ZŠ a MŠ Rudoltice (čp. 200 a čp. 2), 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 její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a ing. Alenou Džbánkovou se sídlem Litomyšl, Dukelská 954, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je 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 její 
uzavření schválit.. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
Termín realizace: 6.6.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh na výpověď smluv či dohod o využití systému 
nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí, a to v souvislosti se změnou 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s účinností od 1.4.2011. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje výpověď následujících smluv ke dni 31.12.2011:  
- Dohody o využívání systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí mezi 

obcí Rudoltice a KONZUM, o.d. v Ústí nad Orlicí, uzavřené dne 10.1.2002, ve znění 
pozdějších dodatků jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

- Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem č. 6 
mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a Konzum, o.d. v Ústí nad Orlicí jako 
objednatelem, uzavřené dne 6.12.2006, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

- Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním opadem č. 4 
mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a VISION Rudoltice, s.r.o. jako objednatelem, 



uzavřené dne 17.3.2005, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
- Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním opadem č. 5 

mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace 
jako objednatelem, uzavřené dne 17.3.2005, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

- Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním opadem č. 2 
mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a CAMURRA s.r.o.. jako objednatelem, 
uzavřené dne 2.12.2004, ve znění pozdějších dodatků, jenž jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

- Dohody o využívání systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí mezi 
obcí Rudoltice a Česká pošta, s.p., uzavřené dne 17.12.2001, ve znění pozdějších 
dodatků, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

- Dohody o využívání systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí mezi 
obcí Rudoltice a Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o., uzavřené dne 2.1.2002, 
ve znění pozdějších dodatků jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

- Dohody o využívání systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí mezi 
obcí Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice, uzavřené dne 1.1.2002, ve znění pozdějších 
dodatků jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

- Dohody o využívání systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí mezi 
obcí Rudoltice a Janou Havelkovou, Ostrov 100, uzavřené dne 6.2.2002, ve znění 
pozdějších dodatků jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zaslat písemné výpovědi shora uvedených 
smluv smluvním partnerům. 

 Termín realizace: 15.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

5) Rada obce Rudoltice projednala návrh žádosti o poskytnutí finanční podpory na 
hospodaření v lesích podle písmen B až D Zásad pro poskytování podpor na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla její podání schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této žádosti. 
Termín realizace: 6.6.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice projednala žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí 
finančního příspěvku na letní sbírku, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce zaslat uvedený finanční příspěvek na 
bankovní účet FOD. 
Termín realizace: 6.6.2011 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala žádost Osadního výboru sídliště Zámeček o 
materiální pomoc při rozšíření stávajícího hřišťátka na sídlišti, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a materiální pomoc při rozšíření 
stávajícího hřiště na sídlišti Zámeček dle žádosti poskytnout. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajistit splnění 
požadavku Osadního výboru sídliště Zámeček po dohodě s předsedou výboru. 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 



8) Rada obce Rudoltice projednala návrh na uspořádání příměstského dětského tábora 
pod záštitou obce a schvaluje jeho uspořádání v termínu od 8. do 12. 8. 2011. 
Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí příspěvku na pořádání příměstského 
dětského tábora ve výši 2.000 Kč. 
Rada obce Rudoltice pověřuje člena rady obce p. Daniela Žáčka organizací 
příměstského dětského tábora 
Zodpovídá: Daniel Žáček, člen rady obce 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. P.H. o bezplatný pronájem p.p.č. 3446/1 a 
rozhodla o zveřejnění záměru výpůjčky p.p.č. 3446/1, 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 p.p.č. 3446/1, 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: 6.6.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost paní M.O. ze dne 20.5.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a ukládá členům rady p. Filípkové, p. Žáčkovi zjistit aktuální 
stav původní cesty do příštího zasedání rady.  
Termín realizace: 13.6.2011 
Zodpovídá: Žáček, Filípková, členové rady obce 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o čištění a kontrole komínů dle NV č. 
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla uzavření této 
smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a p. Pavlem Elnerem se sídlem 
Mistrovice 201, jako poskytovatelem, schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 Termín realizace: 6.6.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

11) Rada obce Rudoltice se seznámila s protokolem o opravě PC účetní obce, 
evidovaného na obecním úřadu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schválila 
zakoupení nového PC s pořizovací cenou do 15 000 Kč. 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace jednatele společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. ohledně kalkulace nákladů na poskytování úklidových služeb 
v bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice. 

 
13) Rada obce Rudoltice bere na vědomí stávající stav domovních ČOV u BD 261-265 a 

schvaluje provedení údržby těchto zařízení tak, aby byla funkční. 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala návrh nového ceníku služeb mechanizace s obsluhou 
firmy VISON Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o 
jeho schválení. 
 

 



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. 
 


