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2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Opravy komunikací 
- od křižovatky u domu čp. 187 (Havlenovi) k domu čp. 43 

(Madiovi) 
- propojka mezi I. a II. sídlištěm -od domu čp. 94 (Kobzovi) 

k bytovému domu čp. 85 + komunikace k domu čp. 196 
(Tejklovi) 

- od domu čp. 177 (Řeháčkovi) k domu čp. 157 (Valúškovi) 
- od domu čp. 151 (Vančovi) k domu čp. 295 (Kolomý, Dvořáková) 
- komunikace vedoucí k domu čp. 150 (Sodomkovi), čp. 272 

(Měchurovi) a čp. 280 (Krystlovi) 
- komunikace u bytového domu čp. 12 
- komunikace od domu čp. 118 (Prokopovi) k domu čp. 117 

(Rezkovi) 
- komunikace od domu čp. 61 (Zvárovi) k domu čp. 123 (Marešovi) 

rozpočet obce 
2 560 000 

2.  Výstavba komunikace a sítí k pozemku p. Krska p.p.č. 4218/19 
rozpočet obce  

1 000 000 

3.  Dobudování parkoviště u BD. čp. 625-628 v lokalitě Zámeček 
rozpočet obce 

500 000 

4.  Nová autobusová zastávka na silnici I/43 
rozpočet obce 

70 000 

5.  

Projekt a žádost o dotaci na I. etapu výstavby chodníku; projekt 
obsahuje: 
- zřízení místa pro přecházení přes silnici I/43, které umožní lepší 

spojení obou částí obce 
- částečnou rekonstrukci křižovatky u Dvořáků 
- rekonstrukci křižovatky u školy pod farou včetně přechodu pro 

chodce 
- vlastní výstavbu chodníků od silnice I/43 po křižovatku u školy na 

stávajícím silničním příkopu podél silnice III. třídy 
- za předpokladu, že dojde k dohodě s dotčenými majiteli pozemků 

dotace/rozpočet 
90 000/30 000 

6.  
Žádost o dotaci a vybudování dětského hřiště u čp. 5 + v lokalitě 
Zámeček 

dotace/rozpočet 
400 000/800 000 

7.  

Rekonstrukce budovy ZŠ – žádost o dotaci byla podána ve 4. 
čtvrtletí letošního roku; v roce 2014 bude realizováno otevřené 
výběrové řízení včetně zahájení přípravných prací; projekt obsahuje: 
- kompletní rekonstrukci střechy a podkroví včetně zateplení 
- kompletní novou hydroizolaci v přízemí včetně nových podlah 
- rekonstrukci systému vytápění, které je dlouhodobě nevyhovující 
- kompletní zateplení fasády budovy 

dotace/rozpočet 
(viz rok 2015) 

 

8.  Vybudování nové třídy MŠ – v budově OÚ čp. 95 
rozpočet obce 

1 200 000 

9.  Zahradní a parkové úpravy v areálu MŠ 
rozpočet obce 

500 000 

10. I. etapa revitalizace zámeckých alejí 
rozpočet obce 

100 000 

11. 

Projekt a žádost o dotaci na výstavbu multifunk čního hřiště v areálu 
TJ Sokol Rudoltice; podmínkou realizace projektu je dohoda uzavřená 
mezi obcí a TJ Sokol Rudoltice o budoucím volném užívání tohoto 
hřiště školou, školkou a občany obce 

dotace 
50 000 



12. 
Oprava nevyhovující střechy BD čp. 265 včetně doplnění chybějící 
tepelné střešní izolace a výměny střešních oken 

rozpočet obce 
450 000 

13. Rekonstrukce dalších podkrovních bytů v lokalitě Zámeček 
s nekvalitní tepelnou izolací 

rozpočet obce 
250 000 

14. Koupě hasičského vozu pro SDH Rudoltice 
rozpočet obce 

400 000 
   

rok název akce zdroj financování 

2015 

1.  Rekonstrukce budovy ZŠ 
dotace/rozpočet 

3 000 000/2 000 000 

2.  Výstavba I. etapy chodníku v obci a rekonstrukce křižovatek 
dotace/rozpočet 

2 400 000/700 000 

3.  Výstavba chodníku a veřejného osvětlení od prodejny KONZUM 
k cyklostezce v lokalitě Zámeček 

rozpočet obce 
180 000 

4.  Oprava komunikace od silnice III. třídy k domu čp. 236 (Frišovi) 
rozpočet obce 

190 000 

5.  Výstavba multifunk čního hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice 
dotace/rozpočet 
700 000/630 000 

6.  II. etapa revitalizace zámeckých alejí 
rozpočet obce 

100 000 

7.  Projekt a žádost o dotaci na rekonstrukci čp. 5 
dotace/rozpočet 
100 000/100 000 

8.  Oprava nevyhovující střechy BD čp. 263 včetně doplnění chybějící 
tepelné střešní izolace a výměny střešních oken 

rozpočet obce 
450 000 

9.  
Rekonstrukce dalších podkrovních bytů v lokalitě Zámeček 
s nekvalitní tepelnou izolací 

rozpočet obce 
250 000 

10. 

Příprava projektu na rekonstrukci 1 bytového domu v lokalitě 
Zámeček na dům pro seniory; projekt bude obsahovat: 

- zabudování výtahu 
- částečnou úpravu přízemních prostor pro sociální zázemí 
- opravu nevyhovujícího zateplení podkrovních bytů 

dotace/rozpočet 
40 000/90 000 

 

11. 
Příprava projektu na vybudování senior-centra, které bude zaměřeno 
na poskytování sociálních služeb starším občanům 

dotace 
20 000/30 000 

   

rok název akce zdroj financování 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Rekonstrukce komunikace od BD čp. 262, kolem domu čp. 63 
(Cvejnovi), domu čp. 285 (Neradovi) k domu čp. 83 (Šilarovi), resp. 
ke komunikaci III. třídy 

- to vše v případě vyřešení majetkoprávních poměrů 

rozpočet obce 
4 000 000 

2.  Oprava parkovišť u BD čp. 261 a 262 
rozpočet obce 

600 000 

3.  Projekt a žádost o dotaci na II. etapu výstavby chodníku v obci 
dotace/rozpočet 
90 000/30 000 

4.  Vybudování odpočinkové zóny mezi bytovými domy v lokalitě 
Zámeček 

rozpočet obce 
200 000 

5.  Zahájení rekonstrukce čp. 5 
dotace/rozpočet 
250 000/350 000 

6.  Oprava nevyhovující střechy BD čp. 262 včetně doplnění chybějící 
tepelné střešní izolace a výměny střešních oken 

rozpočet obce 
450 000 

7.  
Rekonstrukce dalších podkrovních bytů v lokalitě Zámeček 
s nekvalitní tepelnou izolací 

rozpočet obce 
300 000 



 
 8.  

Dokončení dalších komunikací na parcelách pro RD v lokalitě 
Zámeček 

rozpočet obce  
700 000 

9.  
Rekonstrukce 1 bytového domu v lokalitě Zámeček na dům pro 
seniory 

dotace/rozpočet 
300 000/400 000 

10. Vybudování senior-centra, které bude zaměřeno na poskytování 
sociálních služeb starším občanům 

dotace/rozpočet 
100 000/100 000 

11. Zahradní úpravy ZŠ, nové oplocení areálu ZŠ a MŠ 
rozpočet obce 

500 000 

   

rok název akce zdroj financování 

2017 

1.  Výstavba II. etapy chodníku v obci 
dotace/rozpočet 

1 600 000/400 000 

2.  Oprava parkovišť u BD čp. 263-265 
rozpočet obce 

600 000 

3.  

Žádosti o dotaci na kompletní rekonstrukci bytových domů 
v lokalitě Zámeček  

- v roce 2017 pomine nebezpečí vrácení dotací na II. a III. etapu 
výstavby 

- projekt by se měl zaměřit především na opravu celkově 
nevyhovujících tepelně izolačních vlastností domů a na opravu 
nekvalitně provedených hydroizolací 

dotace/rozpočet 
1 500 000/3 500 000 

4.  Výměna oken a rekonstrukce topení v BD čp. 264-265 v obci 
dotace/rozpočet 
750 000/750 000 

   
rok název akce zdroj financování 

2018 

1.  Výměna oken a rekonstrukce topení v BD čp. 261-263 v obci 
dotace/rozpočet 

1 100 000/1 100 000 

2.  Projekt a žádost o dotaci na III. etapu výstavby chodníku v obci 
dotace/rozpočet 
30 000/90 000 

3.  Revitalizace bývalé stavební skládky pod bytovými domy v lokalitě 
Zámeček 

rozpočet obce 
300 000 

4.  Rekonstrukce ČOV u ZŠ a MŠ 
rozpočet obce 

1200 000 

5.  I. etapa opravy a zateplení fasád bytových domů čp. 264-265 
dotace/rozpočet 
500 000/600 000 

 

 


