
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/10/12 
 
 

1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: 
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2012 
b) Bytový fond 

o Nové NS, dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu 

c) Informace o změně autobusových JŘ od 10.11.2012 
d) Územní plán Rudoltice 

o Stanoviska k ÚP 
o Žádost o podporu pořízení upraveného návrhu ÚP Rudoltice 

e) Odpadové hospodářství obce 
o Přehodnocení počtu a druhů kontejnerů na odpad 
o Novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

f) Smlouvy o nájmu hrobového místa 
g) Plán investic na rok 2013 
h) Výstavba chodníku, popř. přechodů pro chodce podél silnice III/31513 
i) Žádost Oblastní charity Červený Kostelec 
j) Kultura 

o Slavnostní otevření cyklostezky + mikulášská nadílka 
o Oslava Mezinárodního dne seniorů - občerstvení 

k) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
o Veřejné osvětlení podél páteřní komunikace od sídliště k aleji v lokalitě RD 

na Zámečku 
o Stavební úpravy ubytovny v budově čp. 95 

l) Různé 
 

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Rudoltice za rok 2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a který konstatuje, že 
při přezkoumání hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
3) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS k bytu č. 615/10 a pověřuje starostku 

obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 605/13, dodatku č. 2 
k NS č. 610/7 a 610/12 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v BD čp. 261 ze dne 
24.10.2012 jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o změně autobusových jízdních řádů 

na linkách č. 910 (Svitavy – Lanškroun) a 911 (Lanškroun – Letohrad), a to 
s účinností od 10.11.2012. 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí stanoviska Krajské hygienické stanice PK a 

Krajského úřadu PK, odbor ŽP a zemědělství ze dne 5.10.2012 k návrhu ÚP 
Rudoltice, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace starostky ohledně výsledků jednání 



obce se zástupci výše uvedených dotčených orgánů v otázce ÚP Rudoltice. 
 

 Rada obce Rudoltice bere na vědomí výzvu k předkládání žádostí o podporu pořízení 
územních plánů v roce 2013, vyhlášenou Pardubickým krajem dne 20.9.2012 

 
 Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje v rámci programu Podpora pořízení územních plánů 
v roce 2013 na pořízení čistopisu ÚP Rudoltice a ukládá starostce obce žádost o 
poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků PK v rámci výše uvedeného programu 
podat. 

 Termín realizace: 30.1.2013 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace místostarostky obce o návrhu 
přehodnocení počtu a druhů kontejnerů na tříděný odpad v obci a pověřuje 
místostarostku obce jednáním se spol. EKO-KOM v této věci. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v souvislosti 
s povinností obce vydat novou OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 1.1.2013. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000072087 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a I.S., bytem Rudoltice XXX, jako 
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení 
nájmu k hrobovému místu č. 87b 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. 
 

8) Rada obce Rudoltice provedla první posouzení návrhu plánu investic pro rok 2013. 
 

9) Rada obce Rudoltice projednala návrh na výstavbu chodníku, popř. přechodů pro 
chodce podél silnice č. III/31513, která prochází obcí, a schvaluje vypracování 
jednoduché studie proveditelnosti výstavby chodníku od ukončení cyklostezky 
Lanškroun - Rudoltice k budovám ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala žádost Domova sv. Josefa v Žirči, resp. Oblastní 

charity Červený Kostelec o poskytnutí příspěvku na provoz Domova sv. Josefa v Žirči, 
a rozhodla žádosti z finančních důvodů nevyhovět. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu sdělit rozhodnutí rady obce žadateli. 

 Termín realizace: 9.11.2012 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

11) Rada obce Rudoltice souhlasí s termínem i časovým harmonogramem slavnostního 
otevření cyklostezky, který je pořádán ve spolupráci s městem Lanškroun v sobotu dne 
8.12.2012, a bude volně pokračovat „Mikulášskou nadílkou“, kterou pořádá obec ve 
spolupráci s Rudoltickým Budulínkem téhož dne v Kulturním domě v Rudolticích. 

 



Rada obce Rudoltice schvaluje příspěvek p. J.R. za přípravu občerstvení na Den 
seniorů ve výši 1 000 Kč. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu výše uvedený příspěvek vyplatit 
z rozpočtu obce. 

 Termín realizace: 9.11.2012 
 Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí realizaci veřejného osvětlení podél páteřní 
komunikace od sídliště k aleji v lokalitě RD Zámeček. 

 
 
 
 
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.  
 


