
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/25/07/11 
 
 

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

o Dohoda o ukončení nájmu 
o Nové nájemní smlouvy  
o Návrh Osadního výboru pro BZ – přidělení bytu žadatelům 

b) Výsledky výběrového řízení na zpracování ÚP Rudoltice  
c) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Odměna ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku – ZŠ a MŠ 

d) Smlouva o dílo na vytvoření webové aplikace obce Rudoltice (SecurityNet.cz) 
e) Dohoda o úhradě neinv. nákladů na základní školní docházku (Město Lanškroun) 
f) OZV obce Rudoltice č. 2/2011  
g) Kultura 

o Loučení s létem = Branně bezpečnostní odpoledne pro děti na Zámečku 
h) Správa  nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4293/21 (J.D.) 
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  

o Pojistná událost – přímý úder blesku 
o Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v bytě 265/8 (J. R.) 
o Smlouvy o dílo – terénní úpravy a drenáže u 4bytovek + terénní úpravy 

hřiště 
 

2) Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu k bytu č. 261/14 
mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a p. R.K., Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 621/11, 622/9 a 614/1 a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 21.7.2011 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 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala vyhodnocení nabídek uchazečů ve veřejné zakázce 

malého rozsahu „Vypracování Územního plánu Rudoltice“, zpracované hodnotící 
komisí dne 14.7.2011, a jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku ing. arch. Petra 
Kuldy – TIPOS, se sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, IČ: 188 37 930, ve výši 
375.984,- Kč. 

 
4) Rada obce Rudoltice po seznámení s informací účetní ZŠ a MŠ Rudoltice a dále s 

podklady pro poskytování odměn ředitelům, zpracovaných Mgr. Lenkou Havlenovou, 
ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 30.6.2011, schvaluje mimořádnou odměnu pro 



ředitelku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenku Havlenovou ve výši 
XXX  Kč, která bude vyplacena z finančních prostředků ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu 
movitého majetku mezi obcí Rudoltice jako převodcem a příspěvkovou organizací 
Základní školou a mateřskou školou Rudoltice jako nabyvatelem, jehož předmětem je 
bezúplatný převod movitých věcí, uvedených v příloze č. 1 smlouvy, do výlučného 
vlastnictví nabyvatele, a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice uzavření smlouvy 
schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi společností SecurityNet.cz 

s.r.o. se sídlem Žamberk, U Velorexu 1301, jako dodavatelem, a obcí Rudoltice jako 
objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je vytvoření 
webové aplikace obce Rudoltice při ceně za dílo ve výši 35 800 Kč bez DPH, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

6) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem dohody o úhradě neinvestičních nákladů 
na základní školní docházku žáků a ukládá starostce obce získat od Města Lanškroun 
další podrobnosti ke kalkulaci neinvestičních nákladů připadajících na úhradu 
nákladů spojených s plněním povinné školní docházky žáků za období od 1.1. do 
30.6.2011. 

 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice 
č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a o stanovení systému nakládání se stavebním 
odpadem, včetně přílohy č. 1 této vyhlášky, a doporučuje Zastupitelstvu obce 
Rudoltice OZV obce Rudoltice č. 2/2011 schválit. 

 
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o branně bezpečnostní akci pro děti 

v lokalitě Zámeček dne 20.7.2011 a schvaluje její opakování při „Lou čení s létem“ 
dne 27.8.2011. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje člena rady obce Daniela Žáčka organizací této akce ve 
spolupráci s Osadním výborem Zámeček. 

 
9) Rada obce Rudoltice se seznámila s nabídkou zpětného odkupu p.p.č. 4293/21 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, podanou dne 13.7.2011 p. J.D., bytem XXX, v souladu 
s Kupní smlouvou a smlouvou o věcném předkupním právu ze dne 1.7.2010, a 
doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice předkupního práva nevyužít. 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o pojistné události – přímém úderu 
blesku do antény rozhlasového vysílání na budově KD Rudoltice dne 22.6.2011, která 
byla Českou pojišťovnou zaregistrována pod č. 3864749 s předběžně vyčíslenou 
škodou ve výši 160 000 Kč. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J.R., bytem Rudoltice XXX ze dne 26.5.2011 
o povolení stavební úpravy bytu 265/8, 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: 5.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí smlouvy o dílo, uzavřené mezi společností 
VISION Rudoltice s.r.o. jako objednatelem a společností RYDO s.r.o. se sídlem Česká 
Třebová, Topolová 2079, jako zhotovitelem, jejichž předmětem jsou terénní úpravy u 
4bytových domů včetně provedení drenáže a terénní úpravy hřiště, vše v lokalitě 
Zámeček. 

 
 
 
 
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. 
 


