
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/10/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Informace starostky o pracovně-právních vztazích na obecním úřadu 
b) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Rozpočet na rok 2012 
o Nový platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 

c) Bytový fond 
o Nové NS, dodatky NS  
o Výpovědi z nájmu bytu 

d) Kultura 
o Vyúčtování akce „Posezení s cimbálovou muzikou“  

e) Inventarizace majetku obce – Plán inventur na rok 2011 
f) Vyúčtování příspěvku Klubu důchodců na r. 2011 
g) Upravený návrh autobusových JŘ 2011/2012 – linky č. 890 a 911 
h) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
i) Žádost o příspěvek na pronájem tělocvičny (PS Vodní sporty) 
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Smlouva o věcném břemeni (ZV KOVO) 
o Výzva k předkládání žádostí o podporu a směrnice pro žadatele v programu 

„Podpora pořízení územních plánů v roce 2012“ (Pardubický kraj) 
o Pronájem části p.p.č. 4575 v k.ú. Rudoltice (L.Š.) 
o Záměr pronájmu nebytových prostor v budově KD Rudoltice 
o Záměr pronájmu p.p.č. 466/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Oprava místní komunikace na p.p.č. 3451/6 
o Žádost o vyrovnání výmolů příjezdové cesty (V.P.) 
o Plán zimní údržby komunikací 
o Telefonní ústředna na obecním úřadu 

l) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky obce o pracovně-právních 
vztazích na obecním úřadu k 31.10.2011. 

 
3) Rada obce Rudoltice opětovně projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Rudoltice na rok 2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o 
jeho schválení a zařazení jeho celkové  výše 1.060.000 Kč  do návrhu rozpočtu obce 
Rudoltice na rok 2012 s tím, že rozhodnutí o mimorozpočtových položkách bude 
řešeno až po rozhodnutí o případném přidělení dotací na rekonstrukci školních budov.  

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh nového platového výměru ředitelky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenky Havlenové, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení s účinností ke dni 1.11.2011. 

 
5) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 261/6, 

265/1, 262/2, 261/15, 265/11, 261/9, 263/5, 264/13, 265/6, 263/2, 263/11, 261/3, 
261/5, 264/6, 262/5, 264/15, 265/12. 

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování akce „Posezení s cimbálovou 



muzikou“, konané dne 15.10.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

7) Rada obce Rudoltice projednala návrh Plánu inventur v rámci inventarizace majetku 
obce na rok 2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho 
schválení s následující inventarizační komisí: 

 Erika Kohoutová - předseda 
 Daniel Žáček 
 Mgr. Lenka Havlenová 
 Jaroslav Suchý 
 Michaela Zvárová 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala vyúčtování příspěvku Klubu důchodců na r. 2011, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla nedočerpanou částku za rok 2011 ve 
výši 1.045 Kč ponechat klubu důchodců. 

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí upravený návrh autobusových JŘ 2011/2012 na 

linkách č. 890 a 911, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o jednání DSO Lanškrounsko a obcí 
zúčastněných na projektu Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová dne 25.10.2011.  
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o jednání Rady svazku obcí 
Lanškrounsko dne 3.11.2011. 

 
11) Rada obce Rudoltice projednala žádost PS Vodní sporty PIONÝR ÚO o příspěvek na 

pronájem tělocvičny, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla platby 
vyúčtované společností VISION Rudoltice s.r.o. za pronájem tělocvičny pro „Stolní 
tenis - děti“ v období od 11/2011 do 5/2012 hradit z rozpočtu obce.  

 
12) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí 

Rudoltice a ZV KOVO s.r.o. se sídlem Rudoltice 289, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je právo vstupu, chůze a jízdy na p.p.č. 4216/7, 4216/10 
a 4216/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodla uzavření této smlouvy schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s Výzvou k předkládání žádostí o podporu a 
směrnicí pro žadatele v programu „Podpora pořízení územních plánů v roce 2012“, 
vyhlášenou Pardubickým krajem, a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice požádat 
Pardubický kraj v souladu s touto výzvou nejpozději do 31.1.2012 o poskytnutí 
podpory pořízení Územního plánu Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 4575 na 
úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 7.10. – 24.10.2011. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí znalecký posudek č. 3933-109/11 o ceně a 
obvyklém nájemném trvalého travního porostu č. 4575 v obci Rudoltice, k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, zpracovaný ing. Miloslavem Ženkou se sídlem Moravská 2103, Česká 
Třebová, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje pronájem části p.p.č. 4575 v rozsahu 6100 m2, 
graficky znázorněném v příloze tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u 
KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p. 



L.Š., bytem XXX, za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok. Náklady spojené s pronájmem 
předmětné nemovitosti hradí kupující. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce předložením návrhu nájemní smlouvy. 
 Termín realizace: 16.11.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
 Rada obce Rudoltice rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 
v budově Kulturního domu v Rudolticích čp. 95, zapsané na LV č. 10001, vedeného u 
KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 
kuchyně, jídelny, přípravny, skladu na zeleninu, skladu na potraviny, šatny a 
příslušenství. 
 Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr 
pronájmu nebytových prostor v budově Kulturního domu v Rudolticích čp. 95, 
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to kuchyně, jídelny, přípravny, skladu na 
zeleninu, skladu na potraviny, šatny a příslušenství. 

 Termín realizace: 1.11.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

13) Rada obce Rudoltice rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 466/1, zapsané na 
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna.  
 Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr 
pronájmu p.p.č. 466/1, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 Termín realizace: 7.11.2011 
 Zodpovídá: Erika Kohoutová, místostarostka obce 
 

14) Rada obce Rudoltice bere na vědomí cenový návrh úpravy komunikace, ležící na 
p.p.č. 3451/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, která by zabezpečila odvedení 
povrchových vod, předložený jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. 
Liborem Dostálem. 
 Rada obce Rudoltice schvaluje provedení shora uvedené úpravy místní komunikace 
v termínu do 31.5.2011. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala „Žádost o vyrovnání výmolů příjezdové cesty“, 
podanou dne 25.10.2011 p. V.P., jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
žádosti nevyhovět. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady žadatelce. 
 Termín realizace: 7.11.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala Plán zimní údržby komunikací, předložený 
jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. na zimní sezonu 2011/2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o jeho schválení. 

 
 
 



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.  
 


