
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/20/06/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond 
b) Žádost o bezplatný pronájem pozemku (Zámeček dětem o.s.)  
c) Žádost o dlouhodobý pronájem části p.p.č. 4290 (NOVÝ ZÁMEK s.r.o.) 
d) Žádost o podporu cyklistického závodu Regionem Orlicka Lanškroun 2011 
e) Optimalizace veřejné dopravy Pardubického kraje 
f) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
g) Služba SMSinfo a nabídky realizace www stránek 
h) Informace o soudním řízení - podpojištění BD čp. 605 
i) Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 
j) Vyplacení fin. částky zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly celý školní 

rok 2010/2011 v ZŠ Rudoltice 
k) Kultura 
l) Správa  nemovitostí ve vlastnictví obce 
m) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

 
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 30.5.2011 k bytové 

jednotce č. 603/1, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu 
ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištění nového nájemníka s ohledem na 
zákonem stanovenou výpovědní lhůtu. 

 Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní úřad Rudoltice 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 604/10 a 603/1, dodatku 
č. 1 k NS č. 617/1, 618/13 a 619/11 a dodatku č. 2 k NS č. 613/2, 613/5, 613/6, 613/8 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala žádost občanského sdružení Zámeček dětem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, o bezplatný pronájem části p.p.č. 4245/1 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za účelem realizování cílů sdružení, a vyzývá předsedkyni 
sdružení p. Šárku Melšovou k předložení smlouvy o smlouvě budoucí na projektovou 
dokumentaci I. etapy dětského hřiště, která bude obsahovat předběžnou cenu projektu, 
k důvěryhodnému prokázání dostatečných finančních prostředků na úhradu projektové 
dokumentace, k předložení výčtu dotačních titulů, ze kterých bude sdružení žádat o 
dotaci, a dále výčtu členů sdružení pro kontrolu jejich bezdlužnosti vůči obci. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace MgA. Kokeše o jeho záměru provést 

opravu komunikace - aleje ve směru od provozovny Kořínek k zámecké věži a dále o 
záměru směny pozemků v okolí zámecké věže. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala žádost Sportovního klubu policie DUHA Lanškroun o 

podporu cyklistického závodu „Regionem Orlicka Lanškroun 2011“ a rozhodla 
schválit uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí Rudoltice jako zadavatelem 
reklamy a Sportovním klubem policie DUHA Lanškroun, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a  jejímž předmětem je jednorázová propagace zadavatele reklamy při 
sportovním podniku cyklistickém závodě mládeže pod názvem „Regionem Orlicka 
Lanškroun 2011“ ve dnech 12. – 14.8.2011. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 



 Termín realizace: 27.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ohledně optimalizace veřejné dopravy 
Pardubického kraje. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o stavu žádosti o poskytnutí dotace 

z programu SFDI ČR – Podpora výstavby cyklostezek na dofinancování cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice v roce 2011. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí nabídky realizace www stránek a služby 

SMSinfo. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o průběhu a skončení soudního řízení, 
v rámci kterého se obec Rudoltice domáhala po bývalém starostovi RNDr. Kolomém 
zaplacení částky 481.692 Kč, o kterou bylo z titulu podpojištění pojišťovnou 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group kráceno pojistné plnění za 
vyhořelý bytový dům čp. 605. 

 
 Rada obce Rudoltice s ohledem na výsledek soudního řízení pověřuje starostku obce a 
právní zástupkyni obce k jednání s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group ohledně kráceného pojistného plnění v případě pojistné události dne 
11.12.2008 – požáru bytového domu čp. 605 v lokalitě Zámeček. 

 Termín realizace: 31.7.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádosti o poskytnutí informace, podané u obce 
Rudoltice dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 7. a 
17.6.2011 p. M.Š. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o žalobě ke správnímu soudu, 
podanou dne 15.4.2011 žalobcem p. M.Š. proti žalovaným obci Rudoltice a společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o., kterou však vzal žalobce dne 10.6.2011 zpět. 
 

11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali celý školní rok 
2010/2011 v ZŠ Rudoltice, zpracovaný ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice. 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení finanční částky ve výši 5.000 Kč zákonnému 
zástupci žáka, uvedeného v seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, za 
předpokladu, že ke dni výplaty této částky nebudou zákonní zástupci žáka včetně žáka 
samotného vůči obci v postavení dlužníka. Nárok na výplatu částky 5.000,- Kč zaniká 
bez náhrady i v případě, kdy bude případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po 
rozhodném dni výplaty této částky, tj. po 30.6.2011. 
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce provést kontrolu stanovené podmínky a 
v případě jejího splnění vyplatit finanční částku 5.000 Kč zákonnému zástupci žáka, 
uvedeného ve shora uvedeném seznamu. 

 Termín realizace: 30.6.2011 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala návrh programu Rudoltické pouti 2012 a schvaluje 
uzavření 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 THE 
BACKWARDS – Beatles revival na Rudoltické pouti 2012. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 Termín realizace: 27.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje týmu BACHADEJ poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 250 Kč na divadelní představení LIJAVEC – ANEB HRA S OPRAVDOVÝM 
DEŠTĚM, konané v pátek dne 10.6.2011 na sále Kulturního domu v Rudolticích.   
 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce vyplatit uvedený finanční příspěvek p. R.S., 
bytem XXX. 

 Termín realizace: 30.6.2011 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
       

 Rada obce Rudoltice projednala Darovací smlouvu, uzavřenou mezi společností 
CAMURRA, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 jako dárcem a obcí 
Rudoltice jako obdarovaným, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je poskytnutí 100 ks hygienicky balených polštářků v celkové hodnotě 
10 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Ing. P.V., Dr., 
CSc., bytem Rudoltice 169 jako dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 6.000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IE-12-2002508/VB/2, název projektu: „Rudoltice, rekonstrukce 
nn, z TS 606-knn, Vdnn“, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla její 
uzavření mezi Obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
ČEZ Distribuce, as. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zast. společností BETA CZ 
Česká Třebová, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene, schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření mezi Obcí 
Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcných břemen a společností OMEGA 
tech s.r.o. se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcných břemen, schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
 Termín realizace: 27.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí pana J.J., bytem XXX, o odprodej části 
p.p.č. 3150/1, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a vyzývá žadatele k předložení 
písemného souhlasného stanoviska vlastníka st.p.č. 11, p. M.J., bytem XXX, s tím, že 
jej upozorňuje na nepřiměřené náklady vzhledem k předpokládané ceně pozemku. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce písemně vyzvat žadatele v souladu 
s usnesením rady obce. 



 Termín realizace: 27.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s vyjádřením Stavebního úřadu v Lanškrouně ze 
dne 3.6.2011 k žádosti obce Rudoltice ze dne 1.6.2011 k umístění rodinného domu ve 
vztahu k optickému a metalickému kabelu O2 na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti ZV KOVO s.r.o. o zrušení 
předkupního práva k p.p.č. 4216/8 a 4216/9, které nabyla od obce Rudoltice na 
základě kupních smluv č. 07012008/OR a 16072008/OR, a rozhodla žádosti vyhovět a 
zrušení předkupního práva obce schválit z důvodu naplnění podmínek uvedených v čl. 
VI shora uvedených kupních smluv. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh nájemníků bytového domu čp. 262, týkajícího 
se místa určeného pro grilování, manipulaci s otevřeným ohněm a zakládání 
otevřených ohnišť na veřejném prostranství v okolí bytového domu čp. 262, a 
v souladu s čl. 4 Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 1/2011 stanovuje místem, 
určeným pro manipulaci s otevřeným ohněm, zakládání otevřených ohnišť a grilování 
a dále místem, kde bude tolerováno požívání alkoholických nápojů, na veřejném 
prostranství v okolí bytového domu čp. 262, prostor graficky znázorněný v příloze, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce nájemníkům 
bytového domu čp. 262. 

 Termín realizace: 27.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

14) Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti ZV KOVO s.r.o. o souhlas 
s opravou účelové komunikace vedoucí k výrobní hale této společnosti, a to v úseku od 
výrobní haly po začátek odstavné plochy, s tím, že oprava bude plně hrazena 
žadatelem, a rozhodla žádosti vyhovět a vyslovit souhlas s opravou účelové 
komunikace za předpokladu, že její rekonstrukce bude zkonzultována s projekční 
kanceláří VIAPROJEKT s.r.o. tak, aby nedošlo k případné kolizi s trasou cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice opětovně projednala žádost o zajištění přístupové cesty k domu 
čp. 186, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a po zjištění, že přístup k domu je 
plně zajištěn komunikací, vedoucí po p.p.č. 3087/2 a 215 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna ve vlastnictví obce, považuje žádost za nedůvodnou. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce žadatelce. 
 Termín realizace: 27.6.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje s účinností od 1.7.2011 nový Ceník služeb obce 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.Ř., bytem XXX, o odstranění ptačích hnízd 
z bytového domu čp. 264, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla  ptačí 
hnízda odstranit po ukončení doby hnízdění. 

 



 Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.V. v zastoupení bytového domu čp. 606, o 
vymalování společných prostor bytového domu čp. 606, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a konstatuje, že společné  prostory neshledává běžně opotřebovanými a 
v případě, že na žádosti trvají, schvaluje výmalbu společných prostor domu s tím, že 
bude nájemníkům rozúčtováno 50% nákladů. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje provedení terénních úprav u bytových domů čp. 625-
628 včetně odvodnění. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přípravu kolaudace veřejného osvětlení 
v lokalitě Zámeček. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí zvýšené náklady v souvislosti s opravou 
hromosvodů na objektech ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s výsledky výběrového řízení na částečnou 
rekonstrukci podlah ZŠ a MŠ Rudoltice a po jejich projednání jako nejvhodnější 
nabídku schvaluje nabídku firmy Tomáš Zvoníček, Truhláiřství-podlahářství, 
Rudoltice čp. 241. 

 
 
 
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. 
 


