
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/08/08/11 
 
 

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

• Výpovědi z nájmu bytu 
• Dodatek ke smlouvě o zprostředkování pronájmu bytu (RK MOZAIKA 

s.r.o.) 
• Podnět na zahájení řízení o způsobilost k právním úkonům – F.K. 

b) Smlouva o dílo na zpracování ÚP Rudoltice (ing. arch. Petr Kulda – TIPOS) 
c) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (VISION Rudoltice s.r.o.) 
d) Dohoda o úhradě neinv. nákladů na základní školní docházku (Město 

Lanškroun) 
e) IREDO - 1. návrh autobusových jízdních řádů 2011/2012 
f) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 5/2011 
g) Kultura 

• Mikulášský zájezd – muzikál na ledě Popelka 
h) Správa  nemovitostí ve vlastnictví obce 

• Smlouva o výpůjčce p.p.č. 3446/1 (P.H.) 
• Oplocení p.p.č. 4215, sousedící s p.p.č. 4214 ve vlastnictví obce (T.T.) 

i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
• Pojistná událost – poškození sloupu veřejného osvětlení  
• Cenová nabídka a Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace 

stavby „Terénní úpravy a svedení povrchových a podzemních vod z části 
p.p.č. 4245/1 do dešťové kanalizace“(V.N.) 

j) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu ze dne 29.7.2011 k BJ č. 
263/12, ze dne 1.8.2011 k BJ č. 602/5 a ze dne 8.8.2011 k BJ č. 624/10, 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 projednala návrh 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. 263/12, 
rozhodla jeho uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 Termín realizace: 14.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje podání podnětu na zahájení řízení o způsobilost 
k právním úkonům p. F.K., nar. XXX, trvale bytem XXX, a to k Okresnímu soudu 
v Ústí nad Orlicí. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 



objednatelem a Ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS, se sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 
888, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
zhotovení Územního plánu Rudoltice, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o započtení pohledávek a závazků 
mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je započtení vzájemných pohledávek a závazků ve 
výši 36 000 Kč. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

5) Rada obce Rudoltice se seznámila s kalkulací neinvestičních nákladů připadajících na 
úhradu nákladů spojených s plněním povinné školní docházky žáků v základních 
školách v Lanškrouně za období let 2009 – 2011. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o úhradě neinvestičních nákladů na 
základní školní docházku žáků mezi Městem Lanškroun jakožto příjemcem a  obcí 
Rudoltice jakožto plátcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je závazek obce Rudoltice uhradit Městu Lanškroun částku 212.004,- Kč (4.077,- 
Kč/žák) za 52 žáků s trvalým pobytem v obci Rudoltice, kteří plnili povinnou školní 
docházku v období od 1.9. do 31.12.2010 v základních školách v Lanškrouně, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí 1. návrh autobusových jízdních řádů 2011/2012, 
zejména linek č. 911 a 890, bezprostředně se dotýkajících obce Rudoltice. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření Obce Rudoltice č. 5/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je rekonstrukce OÚ, přesun peněz z odpočtu DPH a nákup pozemků od 
Státního statku Jeneč, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh na uspořádání mikulášského zájezdu pro děti 

na muzikál na ledě Popelka a schvaluje jeho uspořádání v sobotu dne 26. 11. 2011 na 
představení muzikálu v hale RONDO v Brně. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje příspěvek na vstupné pro děti ve věku od 6ti do 15ti 
let, které mají trvalé bydliště v obci Rudoltice, a to ve výši 190,- Kč/osobu. Obec 
Rudoltice hradí náklady spojené s autobusovou dopravou a případným pedagogickým 
dozorem. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce organizací zájezdu. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru výpůjčky p.p.č. 3446/1 na 
úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 11.7. – 27.7.2011. 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Rudoltice jako 
půjčitelem a P.H., nar. XXX, bytem XXX, jako vypůjčitelem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je půjčka p.p.č. 3446/1 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna k bezplatnému užívání vypůjčiteli na dobu neurčitou, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu shora uvedené smlouvy. 
 



 Rada obce Rudoltice projednala žádost p. T.T., bytem XXX ze dne 2.8.2011 o 
vyjádření ke stavbě plotu na p.p.č. 4215 a 543/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a schválila vydání souhlasného stanoviska 
k výstavbě plotu pod podmínkou dodržení rozsahu, znázorněného v příloze žádosti. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce sdělit stanovisko rady obce žadateli. 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o pojistné události – poškození sloupu 
veřejného osvětlení při dopravní nehodě v obci dne 16.4.2011 na silnici III/31513 
v obci Rudoltice. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu v Lanškrouně čj. MULA 27016/2011 ze dne 27.7.2011, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí nahlášení shora uvedené pojistné události České 
podnikatelské pojišťovně a.s. dne 27.7.2011, která byla zaevidována pod č. 
0110559015. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo mezi obcí 
Rudoltice jako objednatelem a Václavem Netušilem se sídlem Moravská 2102, Česká 
Třebová, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Terénní úpravy a svedení 
povrchových a podzemních vod na části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna“, 
a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy o dílo. 
 
 
 
 
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. 
 
 


