
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/11/11 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) ZŠ a MŠ Rudoltice 

• Žádost o uzavření MŠ dne 2.1.2012 
• Žádost o sponzorský dar na Maškarní karneval 
• Vzdělávací projekt „Klíče pro život“ 

a) Bytový fond 
• Nové NS, dodatky NS 
• Dohody o ukončení nájmu 
• Zasedání OVBZ dne 8.11.2011 
• Přidělení sociálního bytu v čp. 265 
• Přehled předpisů a plateb – 10/2011 

b) Kultura 
• Smlouva o zájezdovém představení (divadlo Pavla Trávníčka) 

c) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2011 (Krajský úřad PK) 
d) Správní řízení ve věci uložení pokuty za správní delikt podle vodního zákona 
e) Dohoda o provedení práce – úklidové práce v budově OÚ 
f) Software dle zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 
g) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
h) Návrh správce obecních lesů na nákup části obecních lesů Dětřichov 
i) Rozpočet obce Rudoltice na rok 2012 

• Žádost o poskytnutí dotace na rok 2012 (TJ Sokol Rudoltice) 
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

• Žádost o pronájem p.p.č. 18/10 (L.Š.) 
• Žádost o dotaci úhrad za užívání tělocvičny (TJ Sokol Rudoltice) 
• Prodej části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (H.D.) 
• Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a.s., VČE-montáže, 

a.s., Geodézie Česká Třebová s.r.o.) 
k) Různé 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 3.11.2011 o 

uzavření MŠ dne 2.1.2011 z důvodu sanitárního úklidu v prostorách školní jídelny, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla uzavření MŠ schválit. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 3.11.2011 o 
sponzorský dar na maškarní karneval, pořádaný školou dne 28.1.2012, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a schválit uzavření darovací 
smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a ZŠ a MŠ Rudoltice jako obdarovaným, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 
ve výši 1 000,- Kč na maškarní karneval. 

 Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce sponzorský dar ZŠ a MŠ Rudoltice vyplatit. 
 Termín realizace: 30.11.2011 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o vzdělávacím projektu „Klíče pro 
život“ a dále se seznámila se vzdělávacím programem „Využití prostranství mezi 
školou a školkou v Rudolticích – „Co s ním?“, který je v rámci výše uvedeného 



vzdělávacího projektu realizován ZŠ a MŠ Rudoltice. 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit účast ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice 
po jejím návratu z dovolené na jednání rady k projednání výše uvedeného 
vzdělávacího programu, realizovaného ZŠ a MŠ. 

 
3) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 606/1, 628/2, 616/1 a 604/11 a 

pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 264/7, 265/7, 
609/8, 610/4, 612/10, 614/12, 621/5, 623/3, dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 610/6 a 
dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 615/9, to vše za předpokladu, že před podpisem 
dodatku NS budou ze strany nájemníků vyrovnány veškeré závazky vůči obci kromě 
závazků, plynoucích z uzavřených splátkových kalendářů, a pověřuje starostku obce 
k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohod o ukončení nájmu k BJ č. 606/9, 616/4, 
616/1 a 614/5 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti 
ze dne 8.11.2011, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE 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: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 

 
 Rada obce Rudoltice opětovně projednala žádost o přidělení sociálního bytu ze dne 
10.2.2011, podanou sl. Z.J., trvale bytem XXX, k doručení XXX a  schvaluje přidělení 
sociálního bytu č. 265/5 sl. Z.J. a uzavření nájemní smlouvy na dobu 1 roku, počínaje 
1.12.2011. 

 Rada obce pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 10/2011, 
zpracovaný správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 7.11.2011. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zájezdovém představení mezi 

Agenturou Marcus – Pavel Trávníček se sídlem Mnichovce, Na Závěrce 523, a Obcí 
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je uskutečnění 
představení SBOROVNA dne 13.1.2012 na sále KD v Rudolticích, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

5) Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice 
za rok 2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, z něhož vyplývá, že při dílčím 
přezkoumání hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanovisko Obce Rudoltice jako účastníka řízení 

– návrh na přerušení řízení o správním deliktu, zpracovaný starostkou obce dne 
3.11.2011, ve správním řízení vedeném s Obcí Rudoltice ve věci uložení pokuty za 



správní delikt podle ust. § 125a odst. 3 vodního zákona, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o provedení práce mezi Obcí 

Rudoltice a p. S.T., bytem XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově OÚ 
na období od 1.12.2011 do 31.12.2011, a rozhodla její uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala nabídku dodávky a správy software dle zákona č. 
159/2006 Sb. o střetu zájmů, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo. 

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí usnesení SFDI č. 861 ze dne 8.11.2011, jímž 

došlo ke schválení příspěvku DSO Lanškrounsko na výstavbu „Cyklostezky Lanškroun 
– Česká Třebová, I. etapa“, resp. úseku Lanškroun – Rudoltice, a to v maximální 
možné výši, tj. 65 % uznatelných nákladů, což činí 5 987 000 Kč. 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí dosavadní průběh jednání v rámci DSO 
Lanškrounsko ohledně této investiční akce. 

 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem správce lesů na rozšíření obecního 

majetku obce nákupem části obecních lesů Dětřichov, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí žádost TJ Sokol Rudoltice ze dne 3.11.2011, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, o poskytnutí provozní dotace pro částečné krytí 
provozních nákladů, rozvoj sportovních aktivit mládeže a opravy budovy kabin v roce 
2012 ve výši 80 000 Kč. 

 
 Rada obce Rudoltice se seznámila s prvním návrhem Rozpočtu obce Rudoltice na rok 
2012. 

 
12) Rada obce Rudoltice opětovně projednala žádost o pronájem p.p.č. 18/10 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna (vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku z p.p.č. 18/9), 
podanou p. L.Š., bytem XXX, a na základě sdělení žadatelky ze dne 1.11.2011 
rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 18/10, 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: 21.11.2011 
 Zodpovídá: Erika Kohoutová, místostarostka obce 
 

13) Rada obce Rudoltice projednala žádost TJ Sokol Rudoltice ze dne 3.11.2011, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, o 50% dotační krytí úhrad za používání tělocvičny 
pro tréninky mládežnických družstev, a rozhodla 50 % plateb vyúčtovaných 
společností VISION Rudoltice s.r.o. za pronájem tělocvičny pro tréninky 
mládežnických družstev TJ Sokol Rudoltice v období od 15.11.2011 do 5/2012 hradit 



z rozpočtu obce.  
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady předsedovi TJ 
Sokol Rudoltice. 

 Termín realizace:  21.11.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí sdělení p. H.D., bytem XXX, k prodeji části p.p.č. 
3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2006881/VB/2 Rudoltice, 2K2, 3xRd-knn, Vd nn, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla její uzavření mezi Obcí Rudoltice jako stranou povinnou 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, jako 
stranou oprávněnou z věcného břemene, schválit. 

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


