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RUDOLTICE Č. RO/19/06/12

1.  Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) ZŠ a MŠ Rudoltice

 •  Žádost o podporu z OP ŽP – 

rekonstrukce ZŠ Rudoltice

 •  Rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice)

b) Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu + zpětvzetí 

výpovědi

 •  Zasedání OVBZ dne 30. 5. 2012

 •  Přehled předpisů a plateb za období 

5/2012

 •  Vyúčtování nájmu a služeb 

spojených s nájmem bytu za období 

1. 5. 2011-30. 4. 2012

c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3

d)  Oprava komunikace na p.p.č. 4290 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

e) Optimalizace nákladů energií

f )  Prodej písku a drceného kameniva – 

VISION Rudoltice s.r.o.

g)  Žádost Orlickoústecké nemocnice 

o finanční podporu

h)  Žádost o pronájem p.p.č. 4398 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

ve správě PF ČR

i)  Žádost o koupi p.p.č. 3446/13 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

ve správě Povodí Moravy, s. p.

j)  Žádost SKP DUHA Lanškroun 

o podporu cyklistického závodu 

Regionem Orlicka Lanškroun 2012

k)  Poldr Rudoltice na Lukávce – 

informace o jednání obce s PF ČR, 

Pozemkovým úřadem ČR, p. J. K.

l)  Výstavba cyklostezky Lanškroun – 

Rudoltice

m)  Odpadové hospodářství – TJ Sokol 

Rudoltice, ZŠ a MŠ Rudoltice

n) Kultura

 •  Rudoltická pouť 2012

o)  Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o odkoupení části p.p.č. 

3354/1 a 89/21 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Zbudování kanalizace a zpevněné 

komunikace k p.p.č. 4218/19 (K.)

p)  Významný krajinný prvek 

– zámecké aleje 

q)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce 

 •  Obecní úřad – IT

r) Různé

2. Rada obce Rudoltice projednala 

zamítnutí žádosti o podporu z  OP 

Životní prostředí č. 11103173, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

včetně komentáře ing. Aleny Džbánkové, 

zpracovatelky žádosti, a rozhodla 

námitku nepodávat.

3. Rada obce Rudoltice opětovně 

projednala žádost ZŠ a MŠ Rudoltice 

na realizaci rozšíření PC učebny ZŠ 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, včetně kalkulace nákladů 

na jeho realizaci, a rozhodla žádosti 

vyhovět do částky 231 966 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit rozhodnutí rady obce ředitelce ZŠ 

a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 25. 6. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

4. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 31. 5. 2012 

k BJ č. 276/2, ze dne 4. 6. 2012 k BJ 

č. 603/3, ze dne 4. 6. 2012 k BJ č. 609/8, 

ze dne 6. 6. 2012 k BJ č. 616/11, ze dne 

8. 6. 2012 k BJ č. 625/2, ze dne 12. 6. 2012 

k BJ č. 624/9, ze dne 15. 6. 2012 k BJ 

č. 262/13, ze dne 15. 6. 2012 k BJ č. 264/9 

a ze dne 19. 6. 2012 k BJ č. 611/8, jež 

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: Michaela Zvárová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice projednala zpětvzetí 

výpovědi z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 

619 ze dne 31. 5. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a vyslovila se 

zpětvzetím výpovědi, podané nájemnicí 

dne 17. 5. 52012, souhlas.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 30. 5. 2012, 

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 bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním nájemních 

bytů ve vlastnictví obce za období 

5/2012, zpracované správcem bytového 

fondu RK Mouřenín ke dni 7. 6. 2012.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace k vyúčtování nájmu 

a služeb spojených s užíváním bytu za 

období od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012, 

jež bude do konce měsíce června 2012 

rozesíláno všem nájemníkům bytů ve 

vlastnictví obce.

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

avízo Krajského úřadu Pardubického 

kraje ze dne 6. 6. 2012 pro změnu 

rozpočtu obce č. 44, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je grant v oblasti územního 

plánování pro rok 2012.

Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 3/2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je dotace 

na územní plán, EU peníze školám 

a příspěvek SMS, a rozhodla rozpočtové 

opatření schválit.
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6. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

stanovisko odboru ŽP Městského úřadu 

v Lanškrouně k projektové dokumentaci 

pro stavbu „oprava komunikace na 

p.p.č. 4290“, jejímž investorem je Nový 

Zámek s.r.o.

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

fakturaci za optimalizaci nákladů na odběr 

elektrické energie pro obec Rudoltice 

a ZŠ a MŠ Rudoltice, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zavedení nové služby společností VISION 

Rudoltice s.r.o. pro občany a zájemce 

z blízkého okolí, a to prodej písku 

a drceného kameniva.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nového ceníku služeb společnosti VISION 

i obce, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla o jeho schválení.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Orlickoústecké nemocnice, 

a.s. ze dne 5. 6. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je financování obnovy 

laparoskopické věže, a rozhodla žádosti 

vyhovět a poskytnout Orlickoústecké 

nemocnici, a.s. finanční příspěvek 

ve výši 1.000 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce zajištěním návrhu darovací smlouvy 

na výše uvedený finanční příspěvek.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na pronájem p.p.č. 4398 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna o výměře 

4 637 m2 ve správě PF ČR a schválila 

podání žádosti o pronájem této 

nemovitosti.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce o pronájem p.p.č. 4398 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna požádat PF ČR

Termín realizace: 30. 6. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

11. Rada obce Rudoltice doporučuje 

zastupitelstvu obce požádat Povodí 

Moravy, s.p. o odkoupení p.p.č. 3446/13 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

o výměře 683 m2.

12. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost o podporu cyklistického závodu 

Regionem Orlicka Lanškroun 2012 ze dne 

4. 6. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a schválila uzavření smlouvy 

o zajištění reklamy, jejímž předmětem je 

propagace obce při sportovním podniku 

cyklistickém závodě mládeže pod 

názvem „Regionem Orlicka Lanškroun 

2012 za jednorázový finanční příspěvek 

ve výši 2 000 Kč.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

13. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o jednání obce s PF ČR, 

Pozemkovým úřadem ČR a p. J. K., bytem 

Ostrov, ohledně pozemků, potřebných 

pro výstavbu Poldru Rudoltice na 

Lukávce. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

žádost p. J. K. o směnu pozemků s PF ČR.

14. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace k výstavbě cyklostezky 

Lanškroun – Rudoltice a termín dalšího 

kontrolního dne na stavbě.

15. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace místostarostky obce o kontrole 

EKO-KOMu, která na obci proběhla dne 

7. 6. 2012.

Rada obce Rudoltice pověřuje TJ Sokol 

Rudoltice organizací sběru a odvozem 

železného šrotu a příspěvkovou 

organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice organizací 

sběru a odvozu starého papíru.

16. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 

Rudoltice jako zhotovitelem a DS 

INTEX s.r.o. se SÍDLEM Česká Třebová, 

U Dvora 118, jako objednatelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je provedení reklamy 

u příležitosti konání Rudoltické pouti 

2012, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

17. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí o odkoupení části p.p.č. 3354/1 

a 89/21 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

ze dne 4. 6. 2012 a doporučuje 

zastupitelstvu obce zveřejnit na fyzické 

i elektronické úřední desce obecního 

úřadu záměr prodeje uvedených 

pozemkových parcel.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

v souvislosti s oznámením p. L. M. ze dne 

3. 4. 2012 zbudování nové komunikace 

na p.p.č. 3354/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna dle předloženého 

situačního plánku, jež  je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

stanovisko komise životního prostředí ze 

dne 18. 6. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, ve věci zhotovení 

přístupové cesty a kanalizace k p.p.č. 

4218/19 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

18. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce o jednání 

zástupců obce, komise ŽP a Osadního 

výboru Zámeček s p. P. H., odborníkem 

na arboristiku v otázce stavu VKP – 

zámeckých alejí, které se uskutečnilo dne 

8. 6. 2012.

19. Rada obce Rudoltice schvaluje 

zakoupení nového PC na Obecní úřad 

Rudoltice, a to dle specifikace, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a z důvodů uvedených příloze.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/03/07/12

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu 

 •  Nové NS, dodatky k NS

b)  Občanské sdružení Rudoltický 

Budulínek

c)  Darovací smlouva – příspěvek na 

pořízení laparoskopické věže

d)  Návrh řešení křižovatky silnice I/43, 

účelových komunikací a cyklostezky

e)  Žádost o pronájem pozemků ve 

vlastnictví státu a správě PF ČR

f )  Žádost o bezúplatný převod pozemků 

ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Smlouva o dílo – VO cyklostezky 

Lanškroun – Rudoltice – zemní 

práce

 •  Orientační plán sídliště Zámeček

 •  Projekt na kanalizační přípojku 

a na propustek pod přístupovou 

komunikací k p.p.č. 4218/19 

 •  Vyklizení části p.p.č. 3087/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

h)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce 

 •  Smlouva o dílo – likvidace kalů z ČOV

 •  Smlouva o dílo- odborný posudek 

na závady na BD v Rudolticích

 •  Smlouva o dílo – rozšíření PC učebny 

ZŠ Rudoltice

 •  Smlouva o dílo – rozvod počítačové 

sítě v PC učebně v ZŠ Rudoltice

 •  Smlouva o dílo – vybavení PC učebny 

a kabinetu VV v ZŠ Rudoltice

i) Různé

 •  Rychlé občerstvení v lokalitě Zámeček

 •  Obecní úřad – IT

USNESENÍ RADY OBCE 

kanalizační přípojku a propustek pod 

přístupovou komunikací k p.p.č. 4218/19.

Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí vyklizení části p.p.č. 3087/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

ze strany současných uživatelů.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a ing. Eugenii 

Dřímalovou se sídlem Nepomuky 35 jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zajištění rozboru směsného kalu z ČOV 

obce, rozbory vzorků vytypované orné 

půdy a vypracování Programu použití 

čistírenských kalů na zemědělskou 

půdu podle vyhlášky č. 382/2001 Sb. 

včetně vypracování prvního vzorového 

Evidenčního listu využití kalů v zemědělství, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a ing. Miroslavem 

Stránským se sídlem Ústí nad orlicí, 

Sokolská 230, jako zhotovitelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je vypracování 

odborného posudku na zjevné závady 

na zadaných bytových domech v obci 

Rudoltice za vzájemně ujednanou 

cenu ve výši 38 500 Kč bez DPH, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a VISION Rudoltice 

s.r.o. jako zhotovitelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem jsou stavební práce pro 

rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice za 

vzájemně ujednanou cenu 43 200 Kč bez 

DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a PROGOS s.r.o. se 

sídlem Lanškroun, Za střelnicí 510, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zhotovení rozvodu počítačové sítě 

v PC učebně v budově ZŠ Rudoltice 

za vzájemně ujednanou cenu ve výši 

20 720 Kč bez DPH, a rozhodla její 

uzavření schválit.

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

návrh řešení křižovatky silnice I. třídy, 

účelových komunikací a cyklostezky 

v bezprostřední blízkosti areálu 

Autoservisu Tejkl, zpracovaný společností 

VIAPROJEKT s.r.o. se sídlem v Hradci 

Králové, a výsledek jednání obce 

s p. Tomášem Tejklem, jehož nemovitostí 

se navrhované řešení týká.

6. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na podání žádosti o pronájem pozemků 

ve správě PF ČR, a to: části p.p.č. 11/1 

a dále p.p.č.  3155/5, 10, 11/4, 11/2, 18/5, 

1710/1, 4204, 2, 2744/11 a 2742/2, 834/2, 

381/1 a 832/2, a rozhodla podání žádosti 

schválit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce podat u PF ČR žádost o pronájem 

výše uvedených pozemků.

Termín realizace: 13. 7. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

7. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem na podání žádosti 

o bezúplatný převod pozemků ve 

vlastnictví České republiky a správě 

PF ČR p.č. 849/1, 851/3, 851/7 a 832/3 

dle zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách 

převodu zemědělských a lesních 

pozemků z vlastnictví státu na jiné 

osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., 

o Pozemkovém fondu České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, 

ve znění pozdějších předpisů, 

a doporučuje zastupitelstvu obce 

podání žádosti o bezúplatný převod 

předmětných nemovitostí schválit.

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a VISION Rudoltice 

s.r.o. se sídlem Rudoltice 95, jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zhotovení zemních prací pro SO 

402 – veřejné osvětlení cyklostezky 

Lanškroun-Rudoltice, část k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 

cenu 675 796 Kč, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice schvaluje návrh 

orientačního plánu sídliště Zámeček, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

nutnost zpracování projektu na 

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 25. 6. 2012 

k BJ č. 613/13 a k BJ č. 602/1, jež 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: Michaela Zvárová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 604/10, 610/5, 613/2, 

622/3, 625/2, 603/13, 615/7 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dohody o skončení nájmu k bytu č. 615/7 

k 30. 6. 2012, k bytu č. 615/11 k 31. 7. 

2012 a k bytu č. 609/6 k 30. 6. 2012.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. č. 1 k bytu č. 604/11, 614/5, 

622/6, 610/1, 611/10, dodatek NS č. 2 

k bytu č. 262/8, 601/2, 601/3, 601/5, 601/7, 

601/9, 601/11, 601/13, 602/2, 602/3, 

602/4, 602/6, 602/7, 602/8, 602/9, 602/10, 

602/13, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 

603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 604/1, 

604/2, 604/3, 604/4, 604/6, 604/7, 604/12, 

605/1, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 

605/8, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 

606/8, 606/10, 606/13, 607/2, 607/3, 

607/5, 607/8, 607/9, 607/10, 607/11, 

607/13, 608/2, 608/5, 608/6, 608/9, 

608/11, 608/13, 609/7, dodatek NS č. 3 

k bytu č. 605/9, 609/12, 602/12, 606/12, 

613/10, dodatek NS č. 4 k bytu č. 616/12; 

dodatek NS č. 6 k bytu č. 617/7; dodatek 

NS č. 7 k bytu č. 614/11, 619/5 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření dodatku NS č. 8 k bytu č. 614/11,  

jehož předmětem je sleva z nájmu za 

výkon funkce domovního důvěrníka 

od 1. 7. 2012, a pověřuje starostku 

obce k jeho podpisu.

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o založení a zaměření činnosti 

občanského sdružení Rudoltický 

Budulínek.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh darovací smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako dárcem a Orlickoústeckou 

nemocnicí, a.s. jako obdarovaným, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je peněžitý dar 

na pořízení nové laparoskopické věže, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.
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Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 624/11 a 262/13 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu.

3. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku ke smlouvě o poskytování 

právní pomoci mezi obcí Rudoltice a Mgr. 

Jiřím Hrubanem, advokátem se sídlem 

v Brně, Antonínská 2, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jehož 

předmětem je zvýšení paušální náhrady 

nákladů na částku 7 000 Kč měsíčně, 

a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070145 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a A. F., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 145 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070146 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a D. Š., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 146 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu uvedených smluv.

5. Rada oce Rudoltice projednala návrh 

dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 32 

N 10/50 mezi Pozemkovým fondem ČR 

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, 

a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je ukončení nájmu k p.p.č. 549/5 (část 

původní p.p.č. 549/1) v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna k datu 31. 7. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada oce Rudoltice projednala návrh 

dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 33 

N 03/50 mezi Pozemkovým fondem ČR 

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, 

a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je ukončení nájmu k p.p.č. 4217/4 (část 

původní p.p.č. 4217/3) v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna k datu 31. 7. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada oce Rudoltice projednala návrh 

dohody o ukončení nájemní smlouvy 

č. 203 N 02/50 mezi Pozemkovým fondem 

ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, 

 •  Smlouva o dílo – elektroinstalace 

„Rozšíření PC učebny ZŠ Rudoltice 

(VISION – Jaroslav Suchý)

 •  Mandátní smlouva – realizace 

výběrového řízení (obec – Martin 

Hlaváček)

 •  Údržba zeleně na parcelách 

v lokalitě Zámeček

 •  Oprava schodů v domě čp. 95

 •  Stížnost BD čp. 625-628 – štěrkové 

parkoviště

 •  Žádost o zpětné proplacení nákladů 

na opravu parapetů (BD čp. 261)

m) Různé

 •  Žádost Stacionáře Ústí nad Orlicí 

o příspěvek na provoz

 •  Pokládání optického kabelu spol. 

OMEGA tech s.r.o.

 •  Majetkoprávní vypořádání části 

p.p.č. 417/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

 •  Žádost o výměnu vchodových 

dveří (BD čp. 261)

2. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu nemovitosti, 

bytu či nebytových prostor mezi obcí 

Rudoltice jako zájemcem a Danou 

Beranovou – REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 

SPOLEČNOST MOZAIKA se sídlem 

Žichlínek 84, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je rozšíření seznamu nemovitostí 

o byt č. 9 v BD čp. 264 a byt č. 7 

v BD čp. 263, a rozhodla jeho 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním nájemních 

bytů ve vlastnictví obce za období 

6/2012, zpracované správcem bytového 

fondu RK Mouřenín ke dni 9. 7. 2012.

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro 

bytové záležitosti ze dne 17. 7. 2012, 

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 pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 

objednatelem a Tomášem Pecháčkem 

se sídlem Jehnědí 2 jako zhotovitelem, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je vybavení PC učebny 

a kabinetu VV v ZŠ Rudoltice za vzájemně 

ujednanou cenu ve výši 120 500 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ RADY OBCE 
RUDOLTICE Č. RO/25/07/12

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond

 •  Dodatek ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování bytu

 •  Přehled předpisů a plateb za období 

6/2012

 •  Zasedání OVBZ dne 17. 7. 2012

 •  Nové NS

b)  Dodatek ke smlouvě o poskytování 

právní pomoci (obec – Mgr. Jiří 

Hruban, AK Brno)

c) Smlouvy o nájmu hrobového místa

d) Nájemní smlouvy (obec – PF ČR)

e)  Žádost o bezplatný pronájem bytu 

v domě čp. 95 

f )  Dohoda o úhradě neinvestičních 

nákladů (obec – město Lanškroun)

g)  Rozsudek KS HK – pobočka 

v Pardubicích, č. j. 36 Cm 147/2009-409

h) Správní řízení ÚOHS 

i)  Dohoda o započtení pohledávek 

a závazků (obec – VISION)

j) Kultura

 •  Smlouva o poskytnutí dotace 

– Rudoltická pouť 2012

 •  Loučení s létem 

 •  Žádost o fin. podporu Příměstského 

tábora Rudoltice (PS VODNÍ 

SPORTY)

 •  Žádost o fin. podporu činnosti PS 

VODNÍ SPORTY v 2. pololetí 2012

k) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Žádost o umístění dopravního 

značení

 •  Svah u cyklostezky pod stavebními 

parcelami

 •  Žádost o zřízení dočasného 

veřejného místa pro grilování 

a pálení ohně (PS VODNÍ SPORTY)

l)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce 

USNESENÍ RADY OBCE 

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace 

č. 41753/2012 mezi Pardubickým krajem 

se sídlem Pardubice, Komenského 

náměstí 125, na straně jedné jako 

poskytovatelem, a obcí Rudoltice na 

straně druhé jako příjemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je poskytnutí dotace 

ve výši 2 500 Kč na realizaci kulturní akce 

Rudoltická pouť 2012, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

se zůstatkem finančních prostředků 

alokovaných v rozpočtu na kulturní 

vyžití v obci a po projednání návrhu na 

uspořádání akce „Rozloučení s létem“ 

ve spolupráci s TJ Sokol Rudoltice a SDH 

Rudoltice dne 25. 8. 2012 schvaluje 

úhradu nákladů spojených s pronájmem 

pódia z rozpočtu obce.

Rada obce Rudoltice projednala žádost PS 

Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí o fi nanční 

podporu Příměstského tábora pořádaného 

pod záštitou obce Rudoltice v roce 2012 

a rozhodla žádosti vyhovět a schválit 

fi nanční podporu ve výši 2 000 Kč na každý 

ze dvou pětidenních bloků v termínech 

16. – 20. 7. 2012 a 13. – 17. 8. 2012.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

vyplatit finanční podporu vedoucímu PS.

Termín realizace: 17. 8. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, 

účetní obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí 

o finanční podporu činnosti s mládeží 

v obci Rudoltice na druhé pololetí roku 

2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla o poskytnutí 

finanční podpory ve výši 10 000 Kč za 

podmínky zajištění úklidu autobusových 

zastávek v obci v II. pololetí r. 2012.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Dohody o poskytnutí účelové dotace 

a údržbě čistoty a pořádku autobusových 

zastávek pro II. pololetí roku 2012, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je poskytnutí 

účelové dotace ve výši 10 000 Kč na 

podporu činnosti s mládeží v obci 

Rudoltice v II. pololetí roku 2012 a dále 

závazek pravidelné údržby čistoty 

a pořádku 5 autobusových zastávek 

ve vlastnictví obce Rudoltice v období 

od 1. 7. do 31. 12. 2012, a rozhodla 

její uzavření schválit.

na dobu určitou od 23. 7. 2012 do 

30. 9. 2013 s tím, že součástí výpůjčky 

bytu jsou i spotřebované energie 

výpůjčitelem, a to užitková teplá voda, 

vodné, stočné, plyn a elektřina.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dohody o úhradě neinvestičních 

nákladů na základní školní docházku 

žáků mezi městem Lanškroun a obcí 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je úhrada 

neinvestičních nákladů připadajících na 

úhradu nákladů spojených s plněním 

povinné školní docházky 50 žáků 

s trvalým pobytem v obci Rudoltice 

v lanškrounských základních školách 

za období 1. 1. – 30. 6. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 

– pobočka v Pardubicích ze dne 1.6.2012, 

č.j. 36 Cm 147/2009-409, a na základě 

doporučení právní zástupkyně Mgr. Jany 

Zwyrtek Hamplové schvaluje podání 

odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

9. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí Oznámení ÚOHS o zahájení 

správního řízení ze dne 17. 7. 2012, č.j. 

ÚOHS-S340/2012/VZ-11223/2012/560/MSc.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

Usnesení ÚOHS ze dne 17. 7. 2012, č.j. 

ÚOHS-S340/2012/VZ-11221/2012/560/

MSc, kterým byla obci stanovena ve výše 

uvedené věci lhůta k navržení důkazů 

a k vyjádření.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

stanovisko právní zástupkyně obce, se 

kterým vyslovuje souhlas a v tomto směru 

schvaluje vedení právní obrany obce.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dohody o započtení pohledávek 

a závazků mezi Obcí Rudoltice a VISION 

Rudoltice s.r.o. se sídlem Rudoltice 

95, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zápočet 

pohledávek a závazků v celkové výši 

36 000 Kč s tím, že obec Rudoltice 

doplatí společnosti VISION Rudoltice 

na pohledávku vyplývající z faktury 

č. 20120127 částku 9 234 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je ukončení nájmu k p.p.č. 3171/3 (část 

původní p.p.č. 3171/1) v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna k datu 31. 7. 2012, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o zaplacení úhrady za užívání 

nemovitosti mezi Pozemkovým fondem 

ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 

1024/11a, a obcí Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je úhrada za užívání 

p.p.č. 4398 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

do 31. 7. 2012 ve výši 1 091 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nájemní smlouvy č. 97 N 12/50 mezi 

Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, 

Husinecká 1024/11a, a obcí Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je pronájem p.p.č. 4398 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna s účinností 

od 1. 8. 2012 na dobu neurčitou za celkové 

roční nájemné ve výši 1 189 Kč, a rozhodla 

její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nájemní smlouvy č. 98 N 12/50 mezi 

Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 3, 

Husinecká 1024/11a, a obcí Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 11/1 

část, 1710/1, 2742/2 a 3155/5 část, 

vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

s účinností od 1. 8. 2012 na dobu neurčitou 

za celkové roční nájemné ve výši 5 116 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nájemní smlouvy č. 99 N 12/50 mezi 

Pozemkovým fondem ČR se sídlem Praha 

3, Husinecká 1024/11a, a obcí Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je pronájem 

p.p.č. 4217/3, 2, 10, část 11/1, 11/2, 

11/4, 18/5, 381/1, 832/2, 834/2, 2744/11, 

a 4204, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

s účinností od 17. 7. 2012 na dobu 

neurčitou za roční nájemné ve výši 

656 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

6. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost občanského sdružení Rudoltický 

Budulínek o bezplatný pronájem bytu 

v I. poschodí budovy čp. 95 za účelem 

provozu Rodinného centra Rudoltický 

Budulínek, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla žádosti 

vyhovět a schválit uzavření smlouvy 

o výpůjčce bytu č. 1 v II. NP domu 

čp. 95 o velikosti 3+1 mezi obcí Rudoltice 

a občanským sdružením Rudoltický 

Budulínek se sídlem Rudoltice čp. 95, 

USNESENÍ RADY OBCE 
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h)  Kultura

 •  Vyúčtování Rudoltické pouti 2012

 •  Prodej knihy „Lanškrounský BETLÉM 

osobností“

i) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

 •  Sanace sesuvu půdy ve svahu 

u cyklostezky na p.p.č.4293/9 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

j) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

 •  Výběrové řízení na VZ „Oprava 

střechy BD čp. 261 v Rudolticích“

 •  Výběrové řízení na VZ „Terénní 

úpravy a svedení povrchových 

a podpovrchových vod z části 

p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna do dešťové 

kanalizace“

 •  Údržba zeleně na parcelách 

na Zámečku

k)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce 

 •  Lokální oprava komunikací

 •  Aktualizace inventarizace 

zámeckých alejí

 •  Cenová nabídka na výměnu oken 

v II. NP budovy OÚ čp. 95

 •  Oprava závad vyplývajících z revizní 

zprávy na TS vody

 •  Cenová nabídka na výměnu 

vchodových dveří v BD 261

l) Různé

 •  Poldr – směna pozemků 

 •  Staré drenáže na p.p.č. 4245/41 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Parková úprava nemovitostí pod OÚ

 •  Výstavba chodníků v obci

 •  Stavebně-technický stav bytu 607/1

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu k BJ č. 615/10 

ze dne 25. 7. 2012, BJ č. 4/628 a 9/616 

ze dne 31. 7. 2012, jež 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: Michaela Zvárová, 

Obecní úřad Rudoltice

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

NS k bytu č. 606/11, 611/8, 619/4, 613/1, 

609/8 a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070133 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a A. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 133 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

za celkovou odměnu ve výši 33 000 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na opravu schodiště do II. NP budovy 

čp. 95, seznámila se s cenovými 

nabídkami Podlahářství – Truhlářství 

ZVONÍČEK se sídlem Rudoltice 241 na 

opravu linolea, a rozhodla o opravě 

schodiště dlažbou.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice zajistit cenovou nabídku.

Termín realizace: 8. 8. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, 

jednatel VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

stížnost BD čp. 625-628 na dosud 

nevyasfaltované parkoviště ze dne 

10. 7. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla stížnosti 

nevyhovět z finančních důvodů.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

nájemníků BD čp. 261 – manželů 

Ch., pana J., paní J. a paní L. o zpětné 

proplacení nákladů vynaložených 

v souvislosti s opravou parapetů 

při nastěhování do bytů a rozhodla 

žádostem nevyhovět s poukazem 

na příslušná ustanovení občanského 

zákoníku hovořící o nájmu věci.
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1. Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Výpovědi z nájmu bytu

 •  Nové NS

b) Smlouvy o nájmu hrobového místa

c) MAS Lanškrounsko

d)  Návrh na koupi nemovitostí pod 

místními komunikacemi (I.)

e)  Souhrnné hodnocení úspory nákladů 

odběru silové složky zemního plynu 

7/2012-12/2014 – obec Rudoltice, 

ZŠ a MŠ Rudoltice

f )  Odvolání spol. VISION Rudoltice s.r.o. ze 

dne 30. 7. 2012 proti rozsudku KS HK, 

pob. Pardubice, č.j. 36 Cm 147/2009-409 

g)  Vyjádření a návrh obce ze dne 

30. 7. 2012 ve správním řízení, 

č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-

11223/2012/560/MSc

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

12. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost manželů N., bytem XXX, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je umístění 

dopravního značení „obytná zóna“ 

a rozhodla žádosti vyhovět a v místech 

graficky znázorněných v příloze obytnou 

zónu po konzultaci s Dopravním 

inspektorátem v ÚO  zřídit.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o sesuvu půdy ve svahu 

nad cyklostezkou pod p.p.č. 4293/9 

a 4293/8 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

i o výsledku jednání zástupců obce v této 

věci se stavbyvedoucím spol. SKANSKA, 

stavebním dozorem cyklostezky, osobou 

odborně způsobilou na sesuvy půdy 

a vlastníkem p.p.č. 4293/9, které se 

uskutečnilo dne 24. 7. 2012.

Rada obce Rudoltice projednala 

žádost PS Vodní sporty Pionýr Ústí nad 

Orlicí o zřízení dočasného veřejného 

místa pro grilování a pálení ohně, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a v souladu s čl. 4 Obecně závazné 

vyhlášky obce Rudoltice č. 1/2011 

stanovuje místem, určeným pro 

manipulaci s otevřeným ohněm, 

zakládání otevřených ohnišť a grilování 

na veřejném prostranství u dětského 

hřiště v lokalitě Zámeček 

– v prostoru graficky znázorněném 

v příloze, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

13. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice 

a Jaroslavem Suchým se sídlem 

Rudoltice čp. 251, jejímž předmětem 

je elektroinstalace akce „Rozšíření PC 

učebny ZŠ Rudoltice“ při ceně 37 849 Kč, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

mandátní smlouvy mezi Martinem 

Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 

Česká Třebová, jako mandatářem, 

a obcí Rudoltice jako mandantem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je organizační 

zajištění přípravy a průběhu veřejné 

zakázky pod názvem „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, realizace 

úspor energie v areálu budov MŠ 

Rudoltice“ zadávané mandantem jako 

jejím zadavatelem v otevřeném řízení 

dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, 
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Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070005 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a A. C., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 5 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070123 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a E. C., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 123 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 do 

31. 12. 2022, a rozhodla její uzavření 

schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070053 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a B. Č., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 53 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070072 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a V. D., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 72 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071097 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M.D., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 97a 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1.1.2013 do 31.12.2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070008 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. D., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 8 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070122 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 122 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070004 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a F. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 4 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070039 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 39 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070036 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a A. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 36 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070102 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 102 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1.1.2013 do 31.12.2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070054 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. C., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 54 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070041 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Z. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 41 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070024 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 24 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070045 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a A. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 45 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070010 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 10 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070131 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a F. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 131 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070028 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. B., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 28 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.
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jako pronajímatelem a J. J., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 85 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070134 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a M. K., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 134 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072127 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a D. K., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 127b na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070063 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a M. K., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 63 

na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072098 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a E. K., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 98b na 

veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070132 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. K., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 132 na veřejném 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072086 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a A. Ch., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 86b na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070061 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a V. I., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 61 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070003 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. J., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 3 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070057 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. J., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 57 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070060 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Z. J., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 60 na 

veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070085 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070021 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a R. D., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 21 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070059 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a H. D., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 59 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071086 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. F., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 86a na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071046 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. H., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 46a na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070014 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a K. Ch., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 14 na 

veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070065 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice jako 

pronajímatelem a V. Ch., bytem XXX, jako 

nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 65 

USNESENÍ RADY OBCE 

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072001 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. M., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 1b 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070043 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a H. M., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 43 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070058 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a D. M., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 58 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072046 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a E. M., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 46b 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070067 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a B. M., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 67 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072016 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. N., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 16b 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 15 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070017 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. L., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 17 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070047 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a MVDr. M. L., 

bytem XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 47 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070126 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. M., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 126 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1.1.2013 do 31.12.2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072099 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a D. M., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 99b na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070037 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. M., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 37 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1.1.2013 do 31.12.2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071016 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a R. K., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 16a na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071001 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Z. K., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 1a na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070032 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Z. K., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 32 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070023 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a R. K., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 23 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070128 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a I. K., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 128 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070015 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a D. K., bytem XXX, 
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Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070007 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. N., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 7 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070011 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. O., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 11 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070136 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a E. P., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 136 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070033 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. P., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 33 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070022 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. P., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 22 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070006 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a T. P., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 6 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000073001 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a V. P., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 1c 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070124 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a B. P., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 124 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070129 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a V. P., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 129 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070056 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Z. R., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 56 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12.2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070068 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. Ř., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 68 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070075 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a E. S., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu č. 75 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070076 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. Š., 

bytem XXX, jako nájemcem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 76 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070101 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. Š., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 101 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070137 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a S. Š., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 137 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070096 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. Š., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 96 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070042 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a H. Š., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 42 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070106 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. Š., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 106 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070109 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Ž. Š., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 109 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070135 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. Š., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 135 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071100 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. T., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 100a na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070025 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. Š., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 25 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070055 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a K. V., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 55 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na 

období od 1. 1. 2013 do 31.12.2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070034 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a R. V., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 34 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070044 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a S. V., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 44 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070018 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. Z., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 18 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070020 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. Z., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 20 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070088 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a O. Z., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je 

zřízení nájmu k hrobovému místu 

č. 88 na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071127 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a M. Z., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 127a 

na veřejném pohřebišti v obci 

Rudoltice na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2022, a rozhodla její 

uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000072100 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a S. Ž., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 100b na 

veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

starostku obce k podpisu uvedených 

smluv.

4. Rada oce Rudoltice doporučuje 

zastupitelstvu obce schválit zařazení 

obce Rudoltice do územní působnosti 

Místní akční skupiny Lanškrounsko.

5. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na odkoupení nemovitostí ležících 

pod místní komunikací, a to p.p.č. 

3089/22 a 3089/20 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a pověřuje starostku 

obce jednáním v této věci s majiteli 

nemovitostí.

Rada obce Rudoltice bere v této 

souvislosti na vědomí nutnost 

následně řešit problematiku svedení 

povrchových vod z místní komunikace 

na p.p.č. 70/2 a 75 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. 

6. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

souhrnné hodnocení úspory nákladů 

odběru silové složky zemního plynu 

za období 7/2012-12/2014 u obce 

Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

7. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

odvolání společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. ze dne 30. 7 .2012 proti rozsudku 

Krajského soudu v Hradci Králové 

– pobočka v Pardubicích ze dne 

1.6.2012, č. j. 36 Cm 147/2009-409.
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8. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí vyjádření a návrhy obce ze dne 

30.7.2012 ve správním řízení, vedeném 

ÚOHS, č. j. ÚOHS ÚOHS-S340/2012/VZ-

11223/2012/560/MSc.

9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

vyúčtování kulturní akce Rudoltická 

pouť 2012, konané ve dnech 

15. – 17. 6. 2012, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

prodeje vázané knihy „Lanškrounský 

BETLÉM osobností ze sbírek Městského 

muzea Lanškroun z dílny řezbáře 

Bedřicha Šilara“ vydané Městském 

muzeem Lanškroun, a schválila prodej 

knih za částku ve výši 230 Kč/ks.

Rada obce Rudoltice pověřuje 

pracovnice obecního úřadu prodejem 

těchto knih na podatelně obecního úřadu.

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace o vývoji situace se sesuvem 

půdy ve svahu nad cyklostezkou 

na p.p.č. 4293/9 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna a dále bere na vědomí 

termín příštího kontrolního dne, kde 

bude tato problematika dále řešena. 

11. Rada obce Rudoltice schvaluje 

komisi pro hodnocení nabídek ve 

výběrovém řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava střechy 

BD čp. 261 v Rudolticích“ v následujícím 

složení:

Předseda komise: Jiří Just

Členové komise: Miloslav Šrámek, 

Erika Kohoutová, Iva Stránská, 

Michal Řeháček

 

Rada obce Rudoltice schvaluje komisi 

pro hodnocení nabídek ve výběrovém 

řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Terénní úpravy a svedení 

povrchových a podpovrchových vod 

z části p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna do dešťové kanalizace“ 

v následujícím složení:

Předseda komise: Daniel Žáček

Členové komise: Helena Filípková, 

Mgr. Ivo Kolomý, Mgr. Lenka Havlenová, 

Mgr. Richard Bednář

12. Rada obce Rudoltice projednala 

údržbu zeleně v lokalitě Zámeček, 

zejména pak na parcelách pro rodinné 

domky, a rozhodla frekvenci seče na 

parcelách pro rodinné domky neměnit. 

V případě dohody majitelů parcel 

v lokalitě Zámeček je však možná 

změna termínu jednotlivých sečí.

s bytovým fondem obce ke dni 

9. 8. 2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled předpisů a úhrad nájemného 

a služeb spojených s užíváním nájemních 

bytů ve vlastnictví obce za období 

7/2012, zpracované správcem bytového 

fondu RK Mouřenín ke dni 20. 8. 2012.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 4/2012, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jehož předmětem je dotace 

z úřadu práce, terénní úpravy pozemků, 

příspěvek na žáky – město Hranice, 

a rozhodla rozpočtové opatření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

na základě pravomoci svěřené ZO 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 5/2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jehož předmětem 

je osvětlení cyklostezky, a rozhodla 

rozpočtové opatření schválit.

4. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000073100 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a L. P., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 100 c na 

veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070013 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a L. V., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 13 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070012 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a I. D., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 12 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070029 o nájmu 

13. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na provedení lokální opravy 

místní komunikace ležící na p.p.č. 

3087/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

a ukládá společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. zajištění cenové nabídky.

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

nabídku aktualizace inventarizace 

zámeckých alejí (kontrola stromů 

v terénu, návrh opatření a rozpočet) 

předloženou dendrologem p. Pavlem 

Hauptem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla 

s předloženou nabídkou vyslovit 

souhlas.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce ke zpracování objednávky výše 

uvedených prací.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku na opravu závad 

vyplývajících z revizní zprávy na TS vody, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla s předloženou nabídkou 

vyslovit souhlas. Rada obce Rudoltice 

ukládá společnosti VISION Rudoltice 

zajistit provedení výše uvedených 

oprav dle seznamu, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s cenovou nabídkou na výměnu 

vchodových dveří dle žádosti BD 

čp. 261, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, která bude předložena 

zastupitelstvu obce k rozhodnutí.

USNESENÍ RADY 
OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/22/08/12

1. Rada obce Rudoltice schvaluje 

navržený program jednání:

a) Bytový fond

 •  Nové NS, dodatky k NS

 •  Dodatky k NS – domovní důvěrník 

čp. 621

 •  Přehled úkonů Mgr. Jiřího Hrubana 

ke dni 9. 8. 2012

 •  Přehled předpisů a plateb – 7/2012

b)  Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 4 a 5/2012

c) Smlouvy o nájmu hrobového místa

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. K., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 29 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070026 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. V., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem 

je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 26 

na veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070031 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. M., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 31 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070002 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a M. R., bytem 

XXX, jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 2 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070069 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a P. K., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 69 na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000071087 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a J. H., bytem XXX, 

jako nájemcem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zřízení nájmu 

k hrobovému místu č. 87 a na veřejném 

pohřebišti v obci Rudoltice na období 

d)  Vodoprávní dozor – nakládání 

s odpadními vodami z ČOV v majetku 

obce

e)  Frekvence noční hlídkové činnosti 

MP Lanškroun

f ) Kultura

 •  Rudoltická pouť 2013

g) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

 •  Sanace sesuvu půdy ve svahu 

u cyklostezky na p.p.č.4293/9 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

h)  Správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce

 •  Řešení křižovatky I/43, místní (/4214) 

a účelové komunikace (4216/10)

 •  Dopravní značení u parkoviště 

na točně u ZŠ Rudoltice

 •  Výsledky VŘ + návrh smlouvy 

o dílo – odvodnění lokality 

Zámeček

 •  Drenážní systém v lokalitě Zámeček

 •  Údržba zeleně – p.p.č. 821, 3451/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

 •  Žádost o odkoupení části 

p.p.č. 3088/22 a 3451/4 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

i)  Opravy a údržba majetku ve 

vlastnictví obce 

 •  Lokální oprava komunikací

 •  Oprava schodiště do II. NP 

v budově čp. 95, výměna oken 

v ubytovně

 •  Návrh na obnovu autobusové 

zastávky v obci naproti vyústění 

cyklostezky-cyklotrasy

j) Různé

2. Rada obce Rudoltice schvaluje 

uzavření NS k bytu č. 619/10, 261/2 

a pověřuje starostku obce k jejich 

podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k NS 608/8, 614/9, 622/1, 

dodatku č. 2 k NS 262/8, dodatku 

č. 3 k NS 609/12 a dodatku č. 5 k NS 

610/6  a pověřuje starostku obce 

k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 3 k NS č. 621/8, jehož 

předmětem je  ukončení výkonu funkce 

domovního důvěrníka v BD čp. 621 

k 31. 8. 2012 a pověřuje starostku obce 

k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 2 k NS č.621/3, jehož 

předmětem je sleva z nájmu za výkon 

funkce domovního důvěrníka 

od 1. 9. 2012, a pověřuje starostku obce 

k jeho podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled práv. úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana učiněných v souvislosti 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy č. 7000070050 

o nájmu hrobového místa mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem 

a M. M., bytem XXX, jako nájemcem, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a jejímž předmětem je zřízení 

nájmu k hrobovému místu č. 50 na 

veřejném pohřebišti v obci Rudoltice 

na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu uvedených smluv.

5. Rada oce Rudoltice bere na vědomí 

protokol o výsledku vodoprávního 

dozoru provedeného dne 8. 8. 2012, jehož 

předmětem bylo dodržování vodního 

zákona a předpisů podle něj vydaných, 

ve věci nakládání s odpadními vodami 

z ČOV v majetku obce Rudoltice.

6. Rada oce Rudoltice projednala návrh 

zvýšení frekvence noční hlídkové 

činnosti MP Lanškroun v obci a návrh 

neschvaluje.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh termínu a programu Rudoltické 

pouti 2013 a pověřuje starostku obce 

k zajištění smlouvy o vystoupení 

Anny K na akci dne 14. 6. 2012.

8. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o vývoji situace se 

sesuvem půdy ve svahu nad cyklostezkou 

na p.p.č. 4293/9 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a to včetně výsledku jednání 

na kontrolním dni dne 16. 8. 2012.

Rada obce Rudoltice po projednání 

výsledku jednání na kontrolním 

dni k výstavbě cyklostezky Lanškroun 

– Rudoltice dne 16. 8. 2012 

neschvaluje objednávku ze strany 

obce Rudoltice na zpracování 

geotechnického posudku na zjištění 

příčiny sesuvu půdy, jak požaduje 

projektant cyklostezky.

9. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o vývoji řešení 

křižovatky silnice I/43, místní 

a účelové komunikace pod průmyslovou 

zónou a pověřuje starostku obce 

zajištěním cenové nabídky na zpracování 

ověřovací studie.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

doplnění svislého dopravního značení 

parkoviště IP11C na autobusové točně 

mezi ZŠ a MŠ Rudoltice.

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ RADY OBCE 
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Rada obce Rudoltice se seznámila 

s vyhodnocením výběrového řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Terénní úpravy a svedení povrchových 

a podpovrchových vod z části p.p.č. 

4245/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

do dešťové kanalizace“ a jako 

nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku 

uchazeče RYDO spol. s r.o. se sídlem 

Česká Třebová, Topolová 2079, 

IČ: 25918516 s nabídkovou cenou 

ve výši 830 068 Kč bez DPH.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem a RYDO 

spol. s r.o. se sídlem Česká Třebová, 

Topolová 2079, jako zhotovitelem, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jejímž předmětem je provedení 

terénních úprav a svedení povrchových 

a podpovrchových vod z části 

p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna do dešťové kanalizace, 

při ceně za dílo ve výši 830 068 Kč bez 

DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

mapu melioračního systému, zahrnující 

i obec Rudoltice.

Rada obce Rudoltice projednala údržbu 

zeleně na p.p.č. 821 a části 3451/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

a schválila seč 1x ročně dle požadavku 

majitelů nemovitostí sousedících 

s předmětnými pozemky.

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí p. S. J., bytem XXX, o odkoupení 

části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje 

zastupitelstvu obce schválit záměr 

prodeje částí předmětných nemovitostí.

10. Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku na zkušební lokální 

opravu místní komunikace, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

ležící na p.p.č. 3087/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna a ukládá společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. zajištění zkušební 

opravy předmětné komunikace

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

cenovou nabídku na opravu schodiště 

do II. NP budovy Obecního úřadu 

v Rudolticích čp. 95, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a rozhodla 

s předloženou cenovou nabídkou 

vyslovit souhlas.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice zajistit provedení 

opravy schodiště dle předložené cenové 

nabídky.

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na obnovu autobusové zastávky 

„Rudoltice, křiž.“ a schvaluje zbudování 

nové zastávky v provedení zastávky 

„Rudoltice, u školy“.

Rada obce Rudoltice ukládá společnosti 

VISION Rudoltice

Termín realizace: 15. 10. 2012

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

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. 

USNESENÍ RADY OBCE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/12/07/12

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Jaroslava Suchého 

a ing. Jana Tejkla a zapisovatelkou 

Michaelu Zvárovou.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje následující program zasedání 

zastupitelstva:

a)  Zahájení

b)  Určení ověřovatelů zápisu 

a zapisovatele

c)  Schválení programu

d)  Odborný lesní hospodář v obecních 

lesích

e)  Občanské sdružení Rudoltický 

Budulínek

f )  Společné jednání o návrhu ÚP 

Rudoltice

g)  Rozhodnutí o poskytnutí podpory 

na spolufinancování projektu 

v rámci OP ŽP z prostředků SFŽP ČR 

na akci Rekonstrukce zdroje tepla – 

využití OZE, realizace úspor energie 

v areálu budov MŠ Rudoltice“

h)  Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice

i)  Žádost o koupi části p.p.č. 

3354/1 a 89/21 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

j)  Zrušení žádosti o odkoupení části 

p.p.č. 4138/2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

k)  Směna p.p.č. 89/36 za 89/33 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

l)  Koupě p.p.č. 3446/13 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

m)   Majetkoprávní vypořádání p.p.č. 

3093/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

n)  Návrh na podání žádosti 

o bezúplatný převod nemovitostí 

ve vlastnictví státu a správě PF ČR

o)  Inženýrské sítě k p.p.č. 4218/19 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

p)  Žádost o odstranění optického 

kabelu z p.p.č. 4293/19 a 4293/20 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

q)  Závěrečný účet DSO Lanškrounsko 

za rok 2011

r)  Bytový fond 

s)  Různé

t)  Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí ustanovení p. Vratislava 

Pecháčka se sídlem Svinná 10 do 

funkce odborného lesního hospodáře 

v lesích ve vlastnictví obce na dobu 

od 15. 5. 2012 do 30. 6. 2014.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

určuje pro blízkou spolupráci obce 

s odborným lesním hospodářem 

v lesích ve vlastnictví obce zastupitele 

p. Jaroslava Suchého.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí zaměření a cíle občanského 

sdružení Rudoltický Budulínek.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí oznámení Městského 

úřadu v Lanškrouně, odboru stavební 

úřad ze dne 5. 6. 2012 o společném 

jednání o návrhu ÚP Rudoltice, 

které se uskuteční dne 12. 9. 2012 

ve 13.00 hodin na Městském úřadu 

v Lanškrouně.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí Rozhodnutí 

č. 11103233-SFŽP o poskytnutí podpory 

na spolufinancování projektu v rámci 

OP ŽP z prostředků SF ŽP ČR na akci 

„Rekonstrukce zdroje tepla – využití 

OZE, realizace úspor energie v areálu 

budov MŠ Rudoltice“, ze dne 2. 7. 2012, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a schvaluje vyhlášení výběrového 

řízení na realizaci akce v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění 

a v souladu s podmínkami stanovenými 

výše uvedeným rozhodnutím.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí, že realizací vývěrového řízení 

bude pověřena osoba k tomu odborně 

způsobilá s tím, že bude ze strany 

obce požadována garance provedení 

výběrového řízení v souladu s platnými 

právními předpisy.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace o postupu 

prací na stavbě cyklostezky 

Lanškroun Rudoltice, o stanovených 

kontrolních dnech na stavbě.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí postup obce při řešení 

křižovatky účelových komunikací 

a cyklostezky ležících na p.p.č. 4216/7, 

4214 včetně sjezdu ze silnice I/43 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

8. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo žádost p. P. R. a V. D., pana 

J. J., manželů M., manželů B., manželů 

D. a manželů V., všichni bytem Rudoltice 

čp. XX, o koupi části p.p.č. 3354/1, 

a dále p. P. R. a paní V. D., oba 

bytem Rudoltice čp. XX o koupi 

části p.p.č. 89/21 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a v souladu 

s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části 

p.p.č. 3354/1 a 89/21 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna v rozsahu graficky 

znázorněném v žádosti.

Zastupitelstvo 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 prodeje 

části p.p.č. 3354/1 a 89/21 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

– v rozsahu graficky znázorněném 

v žádosti, jež je nedílnou součástí 

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.

Termín realizace: 23. 7. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí písemný záznam ze dne 

7.5.2012, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a kterým manželé Ř., 

bytem Rudoltice čp. XXX zrušili svou 

žádost o odkoupení části p.p.č. 4138/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje uzavření směnné smlouvy 

mezi obcí Rudoltice a manželi 

p. J. Ch., bytem Lanškroun, XXX, 

a pí J. Ch., bytem Praha 8 – Libeň, 

XXX, jejímž předmětem bude ujednání: 

– obec Rudoltice získá pozemek 

parc. č. 89/33 o výměře 47 m², trvalý 

travní porost, zapsaný na LV č. 223, 

pro obec Rudoltice a k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. Hodnota pozemku byla 

stanovena jako cena smluvní a činí 

částku 2 820 Kč, tj. 60 Kč/m². 

– manželé J. a J.Ch. získají do SJM 

pozemek parc. č. 89/36 o výměře 

187 m², trvalý travní porost,  zapsaný 

na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

Hodnota pozemku byla stanovena 

jako cena smluvní a dle její specifikace, 

jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, činí částku 9 168 Kč, 

tj. 49 Kč/m².

Směna bude realizována s doplatkem 

ve výši 6 348 Kč, který uhradí manželé 

Ch. obci Rudoltice před podpisem 

směnné smlouvy. Daň z převodu 

nemovitostí bude hrazena dle zákona. 

Daňové přiznání podá a úhradu 

daně z převodu nemovitostí provede 

obec Rudoltice s tím, že manželé Ch. 

uhradí polovinu této daně do 

patnácti dnů od doručení písemné 

výzvy na účet obce Rudoltice.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

starostce obce zajistit uzavření 

směnné smlouvy dle shora uvedené 

specifikace.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

radě obce uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene k p.p.č. 89/36, jejímž 

předmětem bude bezúplatné věcné 

břemeno ve prospěch obce Rudoltice 

ohledně kanalizace a veřejného 

osvětlení ve vlastnictví obce na této 

nemovitosti.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh na podání žádosti 

u Povodí Moravy, s.p. o odkoupení 

p.p.č. 3446/13 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna o výměře 683 m² 

a podání této žádosti schvaluje.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

ukládá starostce obce podat výše 

specifikovanou žádost u s.p. Povodí 

Moravy.

Termín realizace: 31. 7. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí informace k postupu 

obce při majetkoprávním vypořádání 

části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ve vlastnictví obce 

mezi obcí a p. H. D., bytem Rudoltice 

čp. XXX, které bylo ukončeno 

vyklizením části nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace k majetkoprávnímu 

vypořádání p.p.č. 466/1 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ve vlastnictví obce mezi 

obcí a p. J. P., V. P. a L. B., všichni bytem 

Rudoltice XXX, které bylo ukončeno 

pronájmem nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace k majetkoprávnímu 

vypořádání části p.p.č. 3093/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna ve 

vlastnictví obce mezi obcí a p. J. P., 

bytem Rudoltice XXX, které 

bylo ukončeno výpůjčkou části 

nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí informace o postupu Obecního 

úřadu Rudoltice jako silničního 

správního úřadu při řešení stížnosti 

č. 13/2010 ze dne 7. 7. 2010 podané 

p. J. P., jejímž předmětem bylo 

zamezení přístupu k domu čp. 202 

po komunikaci ležící na p.p.č. 3093/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

vlastníkem domu čp. 164 

– p. H. D. Stížnost byla vyřešena 

odstavením překážky z komunikace 

rodinou paní H. D.

13. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh na podání žádosti 

o bezúplatný převod pozemků ve 

vlastnictví České republiky a správě 

PF ČR p.č. 849/1, 851/3, 851/7 a 832/3 

dle zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách 

převodu zemědělských a lesních 

pozemků z vlastnictví státu na jiné 

osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., 

o Pozemkovém fondu České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
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dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, a rozhodlo podání žádosti 

o bezúplatný převod předmětných 

nemovitostí schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

ukládá starostce obce podat výše 

specifikovanou žádost o bezúplatný 

převod pozemků u Pozemkového 

fondu České republiky.

Termín realizace: 31. 7. 2012

Zodpovídá: Lenka Bártlová, 

starostka obce

14. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí povinnost obce zhotovit 

dešťovou a splaškovou kanalizaci 

a zpevněný povrch obslužné místní 

komunikace k p.p.č. 4218/19 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v souladu 

s kupní smlouvou a dohodou o zřízení 

předkupního práva ze dne 2. 11. 2007.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere 

na vědomí vyhlášení výběrového 

řízení na tyto stavební práce.

15. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

se seznámilo se znaleckými posudky 

č. 3305/179/2011 a 3306/180/2011, 

předloženými p. S. K., bytem 

Lanškroun, XXX, projednalo žádosti 

pana S. K. doručené na podatelnu 

obecního úřadu dne 15. 5. 2012 a dne 

19. 6. 2012, týkající se odstranění 

optického kabelu, příp. vrácení 

pozemků nebo zaslání finanční částky 

za závady na pozemcích, a rozhodlo 

žádosti o odstranění optického 

kabelu nevyhovět a setrvat na 

kupních smlouvách k p.p.č. 4293/20 

a 4293/19 uzavřených mezi 

žadatelem p. S. K. a obcí Rudoltice 

dne 1. 9. 2009.

16. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí schválený Závěrečný 

účet DSO Lanškrounsko za rok 2011 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření DSO Lanškrounsko 

za rok 2011.

17. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh řešení 

výměny plynových kotlů formou 

„předplaceného nájmu“, složeného 

nájemníky bytů, vzalo na vědomí 

možné technické řešení výměny 

plynového kotle, předpokládanou 

výši vedlejších 

nákladů obce spojených s realizací 

výměny i předběžný zájem nájemníků 

a rozhodlo realizaci výměny 

plynových kotlů u nájemců, 

kteří o to projevili zájem a podepíší 

dodatek k NS schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

bere na vědomí návrh dodatku 

k NS, týkající se mimořádné splátky 

nájemného na výměnu plynového 

kotle zn. MORA 5100.

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

pověřuje radu obce realizací výměny 

plynových kotlů.

18. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje s ohledem na nevyhovující 

stav střechy bytového domu čp. 261, 

který se projevuje zatékáním téměř 

do všech podkrovních bytů tohoto 

domu, provedení její kompletní 

opravy a souhlasí s vyhlášením 

výběrového řízení na realizaci této 

akce v roce 2012.

Lenka Bártlová, starostka obce, v. r.

Erika Kohoutová, místostarostka obce, v. r.


