
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/26/06/13 
 

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

o Dodatek k NS – domovní důvěrník BD 261 
o Dohoda o skončení nájmu 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Žádost o prominutí nákladů řízení 
o Přehled předpisů a plateb za období 5/2013 

b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 5/2013 
c) Výplata částky 5 000 Kč – návštěva přípravné třídy ZŠ Lanškroun 
d) Smlouvy o nájmu hrobového místa 
e) Autobusová doprava o letních prázdninách r. 2013 
f) Cyklostezka – majetkoprávní vypořádání pozemků s ŘSD 
g) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (4245/16 a 4245/17) 
h) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Časový harmonogram předání funkce ředitelky 
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Rekonstrukce prostor 2 BJ v budově OÚ 
o Projekt na zbudování přístupové komunikace ke st.p.č. 723 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 
o Komise pro hodnocení nabídek ve VŘ na ČOV (pod oběma sídlišti v obci)  
o Komise pro hodnocení nabídek ve VŘ na zhotovení komunikace a 

kanalizace k p.p.č. 4248/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Rekonstrukce budov MŠ 
o Rekonstrukce dešťové kanalizace u BD čp. 261 
o Revize veřejného osvětlení 

j) Kultura 
o Rudoltická pouť 2013 

k) Různé 
o Výstavba chodníku v obci 
o Územní plán Rudoltice 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 261/3, jehož předmětem je 

sleva z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2013, a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 7 v BD čp. 
613 k 30.6.2013 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 13 v BD čp. 611, 
doručenou dne 25.6.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. R.Š., bytem Rudoltice XXX o prominutí 
nákladů řízení, vyplývajících z uznání a dohody o splátkách dluhu uzavřené mezi 
žadatelem a obcí dne 22.2.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla 
žádosti nevyhovět. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 



spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 5/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 10.6.2013. 

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

opatření obce Rudoltice č. 5/2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem Úřad práce, dohoda č. EUO-V-39/2013, příspěvek TJ Sokol na opravu 
zavlažování a autobusová doprava, a rozhodla rozpočtové opatření schválit. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí potvrzení o návštěvě přípravné třídy ZŠ 

Lanškroun ve školním roce 2012/2013 K.L., nar. XXX. 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení částky 5 000 Kč zákonnému zástupci K.L., 
nar. 15.12.2006, a to na základě usnesení rady obce ze dne 12.9.2012, č.j. 
RO/12/09/12.  
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce uvedenou částku vyplatit. 
Termín realizace: 15.7.2013 
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní obce 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070082 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a F.F., bytem XXX, jako nájemcem, 
jejímž předmětem je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 82 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. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070078 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a J.P., bytem XXX, jako nájemcem, 
jejímž předmětem je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 78 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 schvaluje objednávku a následnou úhradu nákladů z rozpočtu 

obce spojených s provozem autobusových spojů č. 209, 211, 208 a 210 na lince č. 
700911 v období od 1.7. do 30.8.2013, a to dle návrhu autobusového jízdního řádu, 
platného od 1.7.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh ŘSD k majetkoprávnímu vypořádání 

pozemků v jejich vlastnictví v souvislosti s převodem pozemků pod cyklostezkou 
Lanškroun – Rudoltice. 

 
8) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu mezi obcí  a manžely M. a M. S., bytem XXX, jejímž předmětem je 
koupě p.p.č. 4245/16 a 4245/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a doporučuje 
zastupitelstvu obce její uzavření schválit. 

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice Mgr. 

Lenky Havlenové o termínu a způsobu předání své funkce ředitele školy novému 
řediteli. 

 
10) Rada obce Rudoltice schvaluje zahájení projektových prací na rekonstrukci dvou 



bytových jednotek v budově OÚ Rudoltice s tím, aby byl problém s nedostatkem MŠ 
vyřešen nejpozději do zahájení školního roku 2014/2015. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje zpracování projektu na zbudování přístupové 
komunikace ke st.p.č. 723 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
zbudování ČOV pro 150 EO a 200 EO v následujícím složení: 
Předseda: Ing. Jan tejkl 
Členové: Daniel Žáček, Jiří Just, Miloslav Šrámek, Michal Řeháček 
Náhradníci: Lenka Bártlová, Michal Blaschke, Michal Petráň 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
zhotovení komunikace a kanalizace k p.p.č. 4248/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
v následujícím složení: 
Předseda: Mgr. Richard Bednář 
Členové: Roman Beneš, Jaroslav Suchý, Stránská Iva, Erika Kohoutová 
Náhradníci: Daniel Žáček, Helena Filípková, Ing. Jan Tejkl 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí a Bromach spol. 
s r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2029/129, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je rekonstrukce hygienického zařízení ve 2. NP MŠ 
Rudoltice za cenu díla ve výši 231 901 Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje vícepráce na rekonstrukci budov MŠ „Rekonstrukce 
zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“ dle 
Přehledu změnových listů MŠ Rudoltice ze dne 5.6.2013, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
  
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace ke stavu dešťové kanalizace u BD čp. 
261 a ukládá spol. VISION Rudoltice s.r.o. nacenit stavební úpravu vedoucí k oddělení 
dešťové a splaškové kanalizace za domovní ČOV. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informaci o nutnosti provést revizi veřejného 
osvětlení v dolní obci včetně nezbytných souvisejících oprav. 

 
11) Rada obce Rudoltice schvaluje zahájení přípravných prací na zpracování 

dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu chodníku a přechodů 
pro chodce podél silnice III. třídy v úseku od vyústění cyklostezky Lanškroun-
Rudoltice k budovám ZŠ a MŠ Rudoltice. 

 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o veřejném projednání upraveného 
návrhu ÚP Rudoltice a dalším postupu v této věci. 

 
 
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.  
 


