
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/19/09/11 
 
 

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

• nové NS + dodatky k NS 
• návrh Osadního výboru pro BZ – přidělení bytu žadatelům 
• přehled předpisů a plateb – 8/2011 
• přehled právních úkonů Mgr. Hrubana k 16.9.2011 
• přehled nedoplatků na vyúčtování nájemného a úhradách za služby spojené 

s užíváním bytu za období 7/2008 - 4/2011 k 31.8.2011 + informace o dalším 
postupu 

• Centrální evidence exekucí 
• informace o plánované schůzce obce s domovními důvěrníky dne 27.9.2011 
• návrh nových NS pro nájemníky BD čp. 261-265, kteří mají uzavřenou NS před 

7/2008  
b) Rozpočtová opatření obce Rudoltice 
c) Návrh novely zákona o RUD 

• „Klí čový dopis“ pro premiéra Nečase 
• Teoretický propočet sdílených daňových příjmů měst a obcí ČR 

d) Smlouva o umístění zařízení – optický datový závěsný kabel (OMEGAtech s.r.o.) 
e) ZŠ a MŠ Rudoltice 

• Zápis z jednání Školské rady dne 1.9.2011 
• Výsledky šetření mezi rodiči – autobusový spoj v poledních hodinách 
• Oprava a nástřik postýlek v MŠ 

f) Kultura 
• Kalendář obce Rudoltice 2012  

g) Dodatek č. 2 k NS č. 109N10/50 (Pozemkový fond ČR) 
h) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

• Žádost o prodej, příp. pronájem části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
(L.Š.) 

• Žádost o bezplatný pronájem části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
(L.Š.) 

• Dotazy na pronájem nebytových prostor v objektu KD 
• Žádost o opravu komunikace (J.K.) 

i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
• Kontrola MěÚ Lanškroun, Vodoprávní úřad – ČOV u OÚ a u BD čp. 261-265 
• Pokračování odvodnění + terénních úprav  III. etapy bytové výstavby (čp. 619-

624) 
• Oprava místních komunikací  

o výběrové řízení 
o sdělení vlastníků pozemků sousedících s opravovanou komunikací 

j) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 604/9  a  dodatku  č. 2 
k NS č. 265/8, a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 



ze dne 13.9.2011 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 předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 08/2011, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 5.9.2011. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 
učiněných v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 16.9.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled nedoplatků na vyúčtování nájemného a 
úhrad za služby spojené s užíváním bytu za období 7/2008 - 4/2011 k 31.8.2011 a dále 
bere na vědomí informace o dalším postupu vůči dlužníkům. 

 
Rada obce Rudoltice souhlasí se zavedením lustrace v Centrální evidenci exekucí u 
žadatelů, kteří jsou po projednání s Osadním výborem Zámeček radě obce navrhováni 
k přidělení bytu. Poskytnutí jednoho elektronického údaje z CEE je zpoplatněno 
částkou 60 Kč včetně DPH. Lustraci bude provádět starostka obce. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace k připravované schůzce obce 
s domovními důvěrníky dne 27.9.2011. Rada obce Rudoltice schvaluje domovním 
důvěrníkům v bytových domech ve vlastnictví obce slevu z nájmu, jejíž výši stanoví 
v dodatku k NS, jako náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem funkce 
domovního důvěrníka (telefon, internet, doprava,..).  
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k předložení návrhu dodatků k NS 
v jednotlivých bytových domech. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh vzoru dodatku č. 1 nájemní smlouvy nájemníků 
v bytových domech čp. 261-265, kteří mají s obcí uzavřenou nájemní smlouvu před 
7/2008, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci se správcem bytového 
fondu vyhotovit návrhy dodatků nájemních smluv k jednotlivým bytům dle shora 
uvedené specifikace a vyzvat jednotlivé nájemníky k jejich podpisu. 

 Termín realizace:  15.10.2011 
 Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní úřad Rudoltice 
 

3) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření Obce Rudoltice č. 6/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem jsou transfery na ZŠ – Lanškroun, ZŠ Rudoltice - DHDM, žádost o dotaci, 
opravy, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření Obce Rudoltice č. 7/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem jsou příspěvky cvičícím, nákup pozemků – související výdaje, svoz odpadů, 
policie, příspěvek DSO, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 



 Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 
opatření Obce Rudoltice č. 8/2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je vzhled obcí a veřejná zeleň: Zámeček DHDM, doplatek středu obce, 
údržba zeleně, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí teoretický propočet sdílených daňových příjmů a 

srovnání současného systému rozpočtového určení daní s návrhem Ministerstva 
financí ČR a souhlasí se zaslaným „Klíčovým dopisem“ pro premiéra Nečase, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o umístění zařízení mezi Obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem a společností OMEGA tech s.r.o. se sídlem Lanškroun, 
Nádražní 85, jako provozovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je souhlas obce s umístěním optického datového závěsného kabelu 
provozovatele na anténní stožáry veřejného osvětlení obce a jeho napojení na bytové 
domy čp. 261-265, 276, a to včetně provedení kabelových rozvodů v 
uvedených bytových domech. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
6) Rada obce Rudoltice projednala zápis ze Školské rady, konané dne 1.9.2011, a bere 

na vědomí otázku zrušení dozoru v autobusové dopravě - ranní i odpolední, ohledně 
oplocení a opravy chodníků kolem budovy MŠ odkládá rozhodnutí do doby rozhodnutí 
o poskytnutí dotací na rekonstrukci budov ZŠ a MŠ, a to vzhledem k tomu, že 
probíhající stavební úpravy si vyžádají kompletní úpravu okolí budov. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. prověřit otázku 
opravy toalet v budově MŠ Rudoltice. 

 Termín realizace:  15.10.2011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
 

Rada obce Rudoltice projednala výsledek šetření mezi rodiči ohledně p. Frebortovou 
navrhovaného poledního autobusového spoje a rozhodla z důvodu malého zájmu jeho 
financování neschválit. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit shora uvedené rozhodnutí rady 
žadatelce. 

 Termín realizace:  26.9.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost o navýšení rozpočtu v roce 2011 
na opravu a nástřik postýlek v mateřské školce o částku 17 000 Kč a vyzývá ředitelku 
školy k předložení nabídek, které má k dispozici, a k její osobní účasti na příštím 
zasedání rady obce. Současně vyzývá ředitelku školy k předložení návrhu rozpočtu 
školy na rok 2012 do 30.9.2011. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh na vydání nástěnného kalendáře obce 

Rudoltice 2012 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na kompletní zpracování a 
dodání nástěnných kalendářů obce Rudoltice 2012 ve formátu A3 s historickými a 
současnými fotografiemi různých koutů obce v počtu 50 ks. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce vyhlášením výběrového řízení na shora 
uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 



8) Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 109 N 10/50 
mezi Obcí Rudoltice  jako nájemcem a Pozemkovým fondem České republiky se sídlem 
Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako pronajímatelem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jehož předmětem je odebrání p.p.č. 849/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
z nájemní smlouvy na základě přílohy dodatku - prohlášení o neplatnosti části nájemní 
smlouvy č. 109 N 10/50, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě č. 109 N 10/50 včetně přiloženého prohlášení o neplatnosti části nájemní 
smlouvy č. 109 N 10/50. 

 
9) Rada obce Rudoltice rozhodla o vyloučení starostky obce p. Lenky Bártlové 

z projednávání a rozhodování ve věci žádostí podaných  p. L.Š., bytem XXX. 
 

10) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. L.Š., bytem XXX, o prodej, příp. pronájem 
části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla o zajištění geodetického zaměření předmětné části p.p.č. 18/9 a 
následně znaleckého posudku z oboru ceny a odhady nemovitostí ke zjištění ceny 
obvyklé kupní i ceny obvyklého nájemného. 
 Rada obce Rudoltice ukládá místostarostce obce zajistit geodetické zaměření a 
znalecký posudek dle shora uvedené specifikace. 

 Zodpovídá: Erika Kohoutová, místostarostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí p. L.Š., bytem XXX, o bezplatný 
pronájem části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a odkládá rozhodnutí o žádosti do doby rozhodnutí předcházející 
žádosti shodné žadatelky o prodej, příp. pronájem jiné části totožné pozemkové 
parcely. 

 
11) Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zjistit stav nájemního vztahu mezi obcí a 

Janou Havelkovou, bytem Ostrov, v souvislosti s nebytovými prostory  v budově KD 
Rudoltice. 

 Termín realizace:  30.9.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost o opravu komunikace, podanou p. J.K., XXX, 
a rozhodla žádosti v současné době nevyhovět mj. i z důvodu pokračování ve výstavbě 
RD, komunikací a ostatních inženýrských sítí v lokalitě Zámeček. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce žadateli. 
 Termín realizace:  26.9.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Protokol z ústního jednání spojeného s místním 
šetřením v rámci vodoprávního dozoru ve věci vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových u BD čp. 261-265, 276 a u OÚ Rudoltice, konaného dne 6.9.2011, a dále 
bere na vědomí informace o dalším postupu obce. 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje pokračování v odvodnění včetně terénních úprav III. 
etapy bytové výstavby Zámeček (čp. 619-624) v souladu se zpracovanou projektovou 
dokumentací a schvaluje vyhlášení výběrového řízení. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje společnost VISION Rudoltice s.r.o. k vypsání 



výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava místních komunikací obce Rudoltice“ v následujícím složení: 

 Předseda komise: ing. Jan Tejkl 
 Členové komise: Daniel Žáček, Helena Filípková 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení některých vlastníků pozemků sousedících 
s opravovanou komunikací a souhlasí s návrhem odpovědi obce. 

 
13) Rada obce Rudoltice se seznámila se záměrem zrušení příspěvkové organizace 

STAVBY Rudoltice k 31.12.2011 a pověřuje starostku obce přípravou podkladů 
k tomuto kroku. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí zahájení spolupráce obce s advokátní kanceláří 
ve věci vymáhání dlužných místních poplatků za odpady. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí připomínku k (ne)úklidu chodby u zadního 
vchodu do KD. 

 
 
 
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. 
 


