
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
o Dodatky k NS – domovní důvěrník čp. 621 
o Přehled úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 9.8.2012 
o Přehled předpisů a plateb – 7/2012 

b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4 a 5/2012 
c) Smlouvy o nájmu hrobového místa 
d) Vodoprávní dozor – nakládání s odpadními vodami z ČOV v majetku obce 
e) Frekvence noční hlídkové činnosti MP Lanškroun 
f) Kultura 

o Rudoltická pouť 2013 
g) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 

o 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 
o Řešení křižovatky I/43, místní (/4214) a účelové komunikace (4216/10) 
o Dopravní značení u parkoviště na točně u ZŠ Rudoltice 
o Výsledky VŘ + návrh smlouvy o dílo – odvodnění lokality Zámeček 
o Drenážní systém v lokalitě Zámeček 
o Údržba zeleně – p.p.č. 821, 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o 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  

o Lokální oprava komunikací 
o Oprava schodiště do II. NP v budově čp. 95, výměna oken v ubytovně 
o 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 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 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 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. 
 
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, 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.  
 


