
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/17/10/12 
 
 

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

o Nové NS, dodatky k NS 
b) Informace o dohodě se spol. OREDO s.r.o. v otázce ranního školního autobusu 
c) Rozpočtové opatření obce č. 8/2012 
d) Smlouvy o nájmu hrobového místa 
e) Dohoda o započtení pohledávek a závazků (VISION – obec) 
f) ÚOHS – usnesení ze dne 5.10.2012 + vyjádření obce 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Žádost o bezplatné užívání tělocvičny (PS VODNÍ SPORTY) 
o Žádost o snížení nebo prominutí platby za pronájem sálu (HORSES) 
o Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (4293/4) 
o Sesuv půdy na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Nabídka geologického průzkumu na parcelách v lokalitě Zámeček 

h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Vyhodnocení VŘ na VZ malého rozsahu – rekonstrukce komunikací, 

odvodnění + smlouva o dílo 
i) Různé 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 609/10, 614/13, 603/3 a 

pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 605/11 a 616/3, dodatku 
č. 2 k NS č. 609/1, 609/2, 609/3, 609/5, 609/11, 610/3, 610/8, 610/10, 619/1, 619/2, 
619/3, 619/6, 619/9, 624/2, 624/3, 624/4, 624/6, 624/7, 624/12, 624/13, dodatku č. 3 
k NS č. 619/8, 621/11, dodatku č. 4 k NS č. 620/5, 613/10, dodatku č. 7 k NS č. 616/2, 
617/7 a dodatku č. 8 k NS č. 614/11, 624/8 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o dohodě obce se společností OREDO 

s. r.o. na vyřešení nevyhovující situace s ranním školním autobusem (spoj č. 6 na lince 
č. 911) s tím, že bude do obce (na zastávky „Rudoltice, křiž.“ a „Rudoltice, u školy“) 
od 9.12.2012 zajíždět navíc i spoj č. 5 na lince č. 910. 

 
4) Rada obce Rudoltice projednala na základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové 

opatření obce Rudoltice č. 8/2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je údržba zeleně v obci, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070074 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a Ing. L.Š., bytem Dolní Lánov XXX, 
jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení 
nájmu k hrobovému místu č. 74 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 těchto smluv. 
 

6) 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. 20120169 částku 5 280 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí usnesení ÚOHS, č.j. ÚOHS-S340/2012/VZ-

18721/2012/522/MSc, ze dne 5.10.2012 a vyjádření obce Rudoltice ze dne 15.10.2012. 
 

8) Rada obce Rudoltice projednala žádost PS VODNÍ SPORTY ze dne 15.10.2012 o 
bezplatné užívání místní tělocvičny v rámci konání kroužku stolního tenisu pro místní 
mládež, a to jednou týdně v období 10/2012 -. 5/2013, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět a schválit úhrady za užívání tělocvičny pro účely 
konání kroužku stolního tenisu z rozpočtu obce. 

 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. Daniela Žáčka, zástupce skupiny HORSES 
o snížení nebo prominutí platby za pronájem sálu v rozsahu 6-8 hod. měsíčně v období 
od 10/2012 do 6/2013 na nácvik country tanců skupiny HORSES a dětí z dřívějších 
Sedmikrásek, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti vyhovět 
zčásti a poskytnout příspěvek na pronájem sálu pro nácvik country tanců dětmi do 15ti 
let dle vyúčtování, jež bude ze strany žadatele předloženo nejpozději do 30.7.2013. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního 
práva, a p. M.M., bytem Albrechtice XXX, jako kupujícím a povinným z předkupního 
práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 
4293/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 
393 340 Kč, a doporučila zastupitelstvu obce návrh kupní smlouvy schválit. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyčlenění problematiky sesuvu svahu na p.p.č. 
4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna z akce „Cyklostezka Lanškroun – Česká 
Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice“. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu o inženýrsko-geologickém průzkumu 
v místě sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to včetně 
doplnění ze dne 17.10.2012, zpracovanou 2G geolog s.r.o. se sídlem Ústí nad Orlicí 
na základě objednávky DSO Lanškrounsko. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí další postup DSO Lanškrounsko ve věci řešení 
problematiky shora uvedeného sesuvu půdy.  
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku a návrh průzkumných geologických 
prací na p.p.č. 4293/10(12)-14 společnosti 2G geolog s.r.o. se sídlem v Ústí nad 
Orlicí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla s cenovou nabídkou 
vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo na 
předmětné průzkumné geologické práce. 

 
9) Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace – sídliště u kulturního domu“ a 
jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG s.r.o. se sídlem 
Hradec Králové, Kladská 1082, IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 958 610 
Kč bez DPH. 



 
Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Odvedení dešťových vod přitékajících z okolních pozemků – 
sídliště u kulturního domu“ a jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče 
STRABAG s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Kladská 1082, IČ: 608 38 744 
s nabídkovou cenou ve výši 145 161 Kč bez DPH. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Komunikace Zámeček – horní cesta“ a jako nejvhodnější 
nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Kladská 1082, IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 833 306 Kč bez DPH. 
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Komunikace Zámeček – dolní cesta“ a jako nejvhodnější 
nabídku schvaluje nabídku uchazeče STRABAG s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Kladská 1082, IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou ve výši 806 477 Kč bez DPH. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21 jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení 
díla „Oprava místních komunikací v obci a v lokalitě pro výstavbu RD na Zámečku“, 
při celkové ceně za dílo ve výši 2 743 554 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 
 
 
Lenka Bártlová, starostka obce, v.r. 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r. 
 
 
 
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v 
platném znění. Členové Zastupitelstva obce Rudoltice mají právo v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nahlédnout do zápisu rady obce, který je uložen 
v kanceláři starostky obce.  
 


