
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/11/07/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Bytový fond 

• Výpovědi z nájmu bytu 
• Nové nájemní smlouvy + dodatky k NS 
• Návrh Osadního výboru pro BZ – přidělení bytu žadatelům 
• Přehled předpisů a plateb – 6/2011 
• Přehled právních úkonů Mgr. Hrubana k 7.7.2011 

b) Informace z jednání DSO Lanškrounsko – cyklostezka 
c) Výběrové řízení architekt na zpracování ÚP Rudoltice – komise pro otevírání 

obálek  
d) Žádost o vyplacení zaměstnaneckého spoření (RNDr. O. K.) 
e) ZŠ a MŠ Rudoltice 

• Žádost o navýšení rozpočtu – oprava a nástřik postýlek 
• Odměna ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 

f) Služba SMSinfo a nabídky realizace www stránek 
g) Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 
h) Rozšíření služeb obce o možnost pořízení elektronických kopií (skenování) 
i) Kultura 

• Vyúčtování Rudoltické pouti 2011 
• Návrh na uspořádání posezení s cimbálovou muzikou (pro občany 

staršího věku) 
• Branně bezpečnostní akce pro děti na Zámečku 

j) Správa  nemovitostí ve vlastnictví obce 
• Žádost o povolení k parkování (D.S.) 
• Žádost o vystavění sušáku na prádlo (čp. 618, 611) 
• Souhlas s odprodejem části p.p.č. 3150/1 (M.J.) 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
• Smlouva o zhotovení terénních úprav (GUVEX, s.r.o.) 
• Smlouva o dílo (Podlahářství-truhlářství Zvoníček Tomáš) 
• Cenová nabídka na provedení projektové dokumentace „Osazení 

plynových tepelných čerpadel pro vytápění ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice“ 
• Jednání se společností ASEKOL s.r.o. – elektroodpad 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 20.6.2011 k BJ č. 
621/11, ze dne 27.6.2011 k BJ č. 264/3, ze dne 29.6.2011 k BJ č. 611/13, ze dne 
1.7.2011 k BJ č. 611/4 a 621/9, které 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 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 616/11, dodatku č. 1 k NS 
č. 602/11, 603/2, 610/2, 612/3, 612/6, 613/3,  615/1, 617/10, 623/7, dodatku č. 2 k NS 
č. 617/4, 617/5, 617/7, 617/9, 617/11, 617/12, dodatku č. 3 k NS č. 614/1, 614/11, 
614/13, 616/2, 624/8, dodatku č. 4 k NS č. 619/5 a dodatku č. 5 k NS č. 607/12. 
 
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 



ze dne 7.7.2011 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 přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 7.7.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 06/2011, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 1.7.2011. 
 

3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí ředitele SFDI č. 11/2011, č.j. 
359/SFDI/2220/3895/2011 ze dne 30.6.2011. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu 
a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011 – 2. kolo. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o jednání DSO 
Lanškrounsko dne 29.6.2011, zejména informace o poskytnutí příspěvku Lanškrounska 
z projektu Drobná architektura Lanškrounska 2011 a o schválení podání žádosti o 
poskytnutí dotace z programu SFDI ČR – Podpora výstavby cyklostezek na 
dofinancování cyklostezky Lanškroun – Rudoltice v roce 2011 – 2. kolo. 
Rada obce Rudoltice pověřuje v souvislosti se schváleným příspěvkem z projektu 
Drobná architektura Lanškrounska 2011 společnost VISION Rudoltice s.r.o. 
vyhlášením výběrového řízení na výběr firmy, která provede rekonstrukci hřbitovní zdi 
a přilehlého schodiště dle zpracovaného projektu a rozpočtu. 
 

4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na zpracování ÚP 
Rudoltice v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Rudoltice a pro tyto účely 
schvaluje komisi pro otevírání obálek v následujícím složení: 
 
Předseda komise: Ing. Jan Tejkl 
Členové komise: Michal Řeháček, Daniel Žáček, Jiří Just. 
 

5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost o vyplacení zaměstnaneckého spoření, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, podanou dne 28.6.2011 RNDr. O.K., a pověřuje 
starostku obce k zajištění právního stanoviska právní zástupkyně obce. 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost ZŠ a MŠ Rudoltice o navýšení rozpočtu 
v roce 2011 v souvislosti s opravou a nástřikem postýlek v MŠ, s tím, že bude zjištěna 
aktuální cena oprav a následně bude o žádosti rozhodnuto. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí dokument „Podklady pro poskytování odměn 
ředitelům“, zpracovaný Mgr. Lenkou Havlenovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ke 
dni 30.6.2011, a odkládá projednání bodu do doby předložení informací ředitelkou ZŠ 
a MŠ o objemu finančních prostředků, které má ZŠ a MŠ Rudoltice pro tyto účely 
k dispozici, a objemu již přidělených odměn zaměstnancům ZŠ a MŠ Rudoltice v r. 
2011.  



7) Rada obce Rudoltice projednala nabídky realizace www stránek obce Rudoltice 
včetně auditu stávajících www stránek obce a rozhodla schválit nabídku společnosti 
SecurityNet.cz, s.r.o. se sídlem Žamberk, U Velorexu 1301, IČ: 27501418, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním realizace nových www 
stránek obce Rudoltice dle nabídky společnosti SecurityNet.cz s.r.o. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost o poskytnutí informace, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, podanou u obce Rudoltice dle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím dne 27.6.2011 p. J.Ř., bytem XXX. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí poskytnutí požadovaných informací v zákonem 
stanovené lhůtě. 
 

9) Rada obce Rudoltice schvaluje rozšíření Ceníku služeb obce Rudoltice i Ceníku služeb 
a úkonů poskytovaných obcí Rudoltice na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím o možnost pořízení elektronických kopií (skenování) formátu A4 
v ceně 2 Kč/ks bez DPH. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce provedení aktualizací shora uvedených 
ceníků služeb obce. 
Termín realizace: 15.7.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování Rudoltické pouti 2011, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na uspořádání posezení s cimbálovou muzikou 
Valášek z Kozlovic pro posluchače každého věku a schvaluje jeho uspořádání dne 
15.10.2011. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací tohoto posezení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na konání branně bezpečnostní akce pro děti 
v lokalitě Zámeček, a schvaluje její uspořádání dne 20.7.2011. 
Rada obce Rudoltice pověřuje člena rady obce Daniela Žáčka organizací této akce ve 
spolupráci s Osadním výborem Zámeček. 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. D.S., bytem XXX, o povolení k parkování 
nákladního vozidla a návěsu na p.p.č. 3184/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a parkování nákladního 
vozidla RZ 4E30487 a návěsu 3E32327 na p.p.č. 3184/4 v části graficky znázorněné 
v žádosti povolit.. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce žadateli. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost bytových domů čp. 618 a 611 o vybudování 
pevného venkovního sušáku na prádlo a rozhodla pro budování sušáků na prádlo u 
bytových domů v lokalitě Zámeček stanovit následující pravidla: 
Obec Rudoltice povoluje pouze sušáky odstranitelné, a to buď kruhové – skládací nebo 
ve tvaru „T“. Sušák ve tvaru „T“ bude do země ukotven tak, že v betonové patce bude 
umístěna trubka většího průměru, do níž bude vlastní sušák zasunut. O stanovišti 
sušáku rozhodne vždy obec. Podmínkou pro umístění sušáku tvaru „T“ je, že si každý 



konkrétní bytový dům, který se pro toto řešení rozhodne, zajistí v okolí sušáku údržbu 
zeleně vlastními silami. V případě, že tomu tak nebude, bude sušák odstraněn. Finální 
tvar, barva a umístění musí být vždy předem konzultováno a schváleno obcí.  
 
Rada obce Rudoltice se opakovaně seznámila se žádostí pana J.J., bytem XXX, o 
odprodej části p.p.č. 3150/1, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a dále 
s písemným souhlasným stanoviskem vlastníka přilehlé st.p.č. 11, p. M.J., bytem XXX, 
a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice zveřejnit záměr prodeje části p.p.č. 
3150/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, graficky znázorněné v žádosti. 
 

12) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zhotovení terénních úprav mezi obcí 
Rudoltice a společností GUVEX, s.r.o. se sídlem Dukelská 1011, Lanškroun, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem je uložení zeminy a provedení 
terénních úprav na pozemkových parcelách ve vlastnictví obce Rudoltice, uvedených 
v čl. I této smlouvy na náklady společnosti GUVEX s.r.o., a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi Podlahařství – truhlářství 
Zvoníček Tomáš se sídlem Rudoltice 241, jako zhotovitelem, a obcí Rudoltice jako 
objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení podlahářských prací v budovách ZŠ a MŠ Rudoltice v rozsahu uvedeném 
v cenovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku Martina Hlaváčka se sídlem 
Bezděkov 1344, Česká Třebová na zpracování projektové dokumentace pro podání 
žádosti v programu SFŽP – „Osazení plynových tepelných čerpadel pro vytápění ZŠ, 
MŠ a ŠJ Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla s touto 
cenovou nabídkou vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce vyzvat Martina Hlaváčka se sídlem 
Bezděkov 1344, Česká Třebová k vypracování návrhu dodatku smlouvy o dílo. 
Termín realizace: 15.7.2011 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky na provedení terénních úprav pro 
hřiště v lokalitě Zámeček, drenáží a terénních úprav u bytových domů o 4 bytových 
jednotkách v lokalitě Zámeček, předložené jednatelem společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o., a jako nejvhodnější cenové nabídky schvaluje nabídky firmy RYDO, spol. s r.o. 
se sídlem Česká Třebová, Topolová 2079. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na umístění E-domku a 2x E-boxu společnosti 
ASEKOL a schválila záměr jejich umístění v obci s tím, že na příštím zasedání budou 
předloženy ke schválení: smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, smlouva 
o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení a smlouva o výpůjčce sběrné 
nádoby E-boxu. 
Rada obce Rudoltice pověřuje místostarostku obce přípravou návrhů shora uvedených 
smluv. 

 



 
 
 
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. 
 
 


