
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/11 
 
 

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

• nové NS + dodatky k NS 
• přehled předpisů a plateb – 7/2011 
• přehled právních úkonů Mgr. Hrubana ke 14.8.2011 

b) Návrh autobusových JŘ – víkendové spoje, spoje ve svátek 
c) Žádost o úpravu autobusových jízdních řádů 2011/2012 (D.F.) 
d) Smlouvy se společností ASEKOL – zpětný odběr elektrozařízení 
e) Žádost o možnost zřízení rozvodů veřejné telekomunikační sítě (OMEGAtech s.r.o.) 
f) Nabídka školení kurzů Počítačové gramotnosti 
g) Kultura 

• Vyúčtování Příměstského tábora Rudoltice 
• Žádost o prodloužení provozní doby při pořádání hudebních produkcí (V.S.) 
• Žádost o prominutí místního poplatku ze vstupného (V.S.) 

h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
• Likvidace pojistné události - poškození sloupu VO dne 16.4.2011 
• Likvidace pojistné události – přímý úder blesku dne 22.6.2011 

i. Návrh na zakoupení 2 multifunkčních zařízení na OÚ Rudoltice 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2011 – „Provedení projektové 

dokumentace stavby Zateplení ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice“ 
• Žádost o úpravu parkoviště před BD čp. 615 
• Žádost o koupi nových nerezových hrnců do vývařovny OÚ Rudoltice 

i) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 262/10 a dodatků č. 1 k 
NS č. 602/1, 604/8, 604/13, 605/10, 605/12, 610/6, 612/3, 616/12, 617/13, 621/13, 
624/11, dodatků č. 2 k NS 607/7, 611/1, 611/3, 611/5, 611/7, 611/8, 611/9, 611/10, 
611/11, 618/1, 618/5, 618/6, 618/7, 618/9, 618/11, 618/12 a dodatku č. 3 k NS č. 615/9 
a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 07/2011, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 22.8.2011. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 14.8.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh autobusových jízdních řádů 2011/2012 – 

víkendové spoje, svátky, zejména linek č. 911 a 890, bezprostředně se dotýkajících 
obce Rudoltice. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrhy na úpravu autobusového jízdního řádu linky 
č. 911 s platností od 11.12.2011, vznesené paní D.F., a po projednání se společností 
OREDO s.r.o.rozhodla 

• neschválit požadovanou změnu na spoji č. 16 (přesun z 16:16 na 16:05 hod.) 



• vyčkat na průzkum mezi rodiči ohledně případného dalšího spoje v poledních 
hodinách, provedený na školní schůzce s rodiči dne 6.9.2011 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, Československého exilu 
2 062/8, na straně jedné jako provozovatelem a Obcí Rudoltice na straně druhé, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení ze skupin elektrozařízení dle čl. I odst. 2 této smlouvy, tj. odebírat od 
spotřebitelů použitá elektrozařízení pocházející z domácností, za účelem zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení v souladu se zákonem, a rozhodla její uzavření 
schválit. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr 
elektrozařízení mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, Československého exilu 
2 062/8, na straně jedné jako půjčitelem a Obcí Rudoltice na straně druhé jako 
výpůjčitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zapůjčení 
jednoho kusu unifikovaného uzamykatelného přístřešku za účelem umožnění 
odevzdávání použitých vyřazených elektrozařízení ke zpětnému odběru na stanovených 
místech, a to na dobu určitou 5 let, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E-boxu 
mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, Československého exilu 2 062/8, na straně 
jedné jako půjčitelem a Obcí Rudoltice na straně druhé jako výpůjčitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zapůjčení 1 ks sběrné nádoby 
– E-boxu za účelem umožnění odevzdání použitých drobných vyřazených 
elektrozařízení a použitých přenosných baterií a akumulátorů ke zpětnému odběru, a 
to na dobu neurčitou, a rozhodla její uzavření schválit. 
 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu shora uvedených smluv 
 Termín realizace: 29.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost OMEGA tech s.r.o. o možnost zřízení 
rozvodů veřejné telekomunikační sítě v obci, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí nabídku školení počítačové gramotnosti pro 

občany obce včetně seniorů. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce projednat s ředitelkou školy možnost 
organizace kurzu práce na PC pro seniory a začátečníky. 

 Termín realizace: 15.10.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování Příměstského tábora Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, konaného ve dnech 8. – 12.8.2011 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost p. V.S., provozovatele kavárny v Novém 
Zámku u Lanškrouna, o prodloužení provozní doby při pořádání hudebních akcí, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět pro akci, konanou dne 
26.8.2011 s názvem OLDIES DISCO – HITY 70. a 80.let, a schválit konání akce do 
01:00 hod. následujícího dne. 



 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit tuto skutečnost žadateli. 
 Termín realizace: 23.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí pana V.S. o prominutí místního poplatku 
ze vstupného, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a konstatuje, že dne 1.1.2011 
vešel v účinnost zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým současně došlo ke zrušení 
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, na nějž je odkazováno v OZV obce 
Rudoltice č. 1/2009, a který již nepřipouští prominutí místního poplatku na žádost 
poplatníka, a proto s ohledem na shora uvedené nelze žádosti vyhovět. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit tuto skutečnost žadateli. 
 Termín realizace: 29.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Sdělení výše pojistného plnění České 
podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group, ohledně pojistné události ze 
dne 16.4.2011 - poškození sloupu VO, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí Výpočet pojistného plnění České pojišťovny, a.s. 
ohledně pojistné události ze dne 22.6.2011 – přímý úder blesku, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala otázku zakoupení 2 multifunkčních zařízení na 
Obecní úřad Rudoltice, kdy v jednom případě došlo k nenávratnému poškození při 
pojistné události (přímý úder blesku)- formát A4 barevná multifunkce, a v druhém 
případě se jedná o náhradu za stávající zastaralý kopírovací stroj, jehož oprava je dle 
servisní firmy již nerentabilní – formát A3 černobílá multifunkce, a schválila vyhlášení 
výběrového řízení na jejich zakoupení a servis. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce vyhlášením výběrového řízení. 
 Termín realizace: 29.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2011 
mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 
1344, Česká Třebová jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem je rozšíření, doplnění a úprava projektové dokumentace „Zateplení 
ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice“ dle vyhlášeného programu SFŽP, a rozhodla jeho uzavření 
schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 Termín realizace: 29.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost o úpravu parkoviště před bytovým domem čp. 
615, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajistit, aby bylo 
parkoviště před bytovým domem čp. 615 uvedeno do původního stavu na náklady 
žadatele. 

 Termín realizace: 15.9.2011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, VISION Rudoltice s.r.o. 
 



 Rada obce Rudoltice projednala žádost J.H., Ostrov 100, o koupi 2 kusů nových 
nerezových hrnců do vývařovny OÚ, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a po 
seznámení s inventurním soupisem drobného majetku ve vývařovně OÚ Rudoltice 
rozhodla žádosti nevyhovět. Rada obce Rudoltice rozhodla již neinvestovat do 
drobného vybavení vývařovny OÚ Rudoltice s odůvodněním, že tyto investice jsou plně 
v kompetenci nájemce. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce žadatelce. 
 Termín realizace: 29.8.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

10) Rada obce Rudoltice schvaluje pořízení ubrusů na sál KD a pověřuje místostarostku 
obce zajištěním koupě. 

 
 
 
 
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. 
 
 


