
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/07/13 
 

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

o Dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu 
o Úhrada části vodného a stočného v souvislosti s opravou vodovodu 625/2 

b) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice – sesuv svahu 
c) Žádost o podporu cyklistického závodu Regionem Orlicka Lanškroun 2013 
d) Žádost o koupi p.p.č. 3093/13, 19 a 3446/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
e) ZŠ a MŠ Rudoltice 

o Příkaz k provedení mimořádné inventarizace ke 31.7.2013  
f) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Rekonstrukce prostor 2 BJ v budově OÚ 
o Rekonstrukce budov MŠ 

� Smlouva o dílo – administrace projektu 
� Postup prací 

o Revize veřejného osvětlení 
g) Komise životního prostředí 

o Revitalizace zámeckých alejí 
o Případy otrav stromů v obci 

h) Různé 
o Přesunutí hydrantu u domu čp. 133 v Rudolticích 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku  č. 1 k NS 614/9, 619/13, 623/11, 

dodatku č. 2 k NS 602/11, 603/2, 610/2, 612/2, 612/6, 615/1, 623/7, dodatku č. 3 k NS 
603/8, 608/12, 617/4, 617/5, 617/12, 618/10, dodatku č. 5 k NS 614/8, 617/11 a 
dodatku č. 6 k NS 607/12 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v BD čp. 605, 
doručenou dne 1.7.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dodatku ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 
10 v budově čp. 263, a rozhodla jeho uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Rada obce Rudotlice schvaluje úhradu části vodného a stočného v souvislosti 
s opravou vodovodního potrubí v BJ č. 625/2 dle specifikace, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
3) Rada obce Rudoltice se seznámila se stanoviskem právního zástupce DSO 

Lanškrounsko ve věci sesuvu svahu na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a bere na vědomí plánované projednání tohoto 
stanoviska DSO Lanškrounsko s majitelem p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí geodetické rozdělení původní p.p.č. 3446/13 na 



p.p.č. 3446/13, 3446/21 a 3446/22 a dále geodetické rozdělení původní p.p.č. 3093/13 
na 3093/13 a 3093/19, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti jménem obce u Povodí Moravy, Závod 
Horní Morava o koupi p.p.č. 3446/21 o výměře 33 m2 a pověřuje starostku obce ke 
zpracování a podpisu této žádosti. 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost manželů B., bytem Rudoltice XXX, 
o koupi části p.p.č. 3093/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 
3093/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 179 m2. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr prodeje p.p.č. 3093/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
Termín realizace: 15.7.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala žádost p. J.Č., bytem XXX, o koupi části 
p.p.č. 3093/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3093/13 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna o výměře 178 m2. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr prodeje p.p.č. 3093/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
Termín realizace: 15.7.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

 
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí příkaz zřizovatele k provedení mimořádné 

inventarizace veškerého majetku a závazků v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Rudoltice k 31.7.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila s půdorysem stávajícího stavu 2. NP budovy 

Obecního úřadu Rudoltice a schvaluje zpracování studie předmětných prostor na 
vybudování třídy a technického zázemí MŠ. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí postup prací na rekonstrukci budov MŠ včetně 
informací z kontrolního dne, který se uskutečnil 10.7.2013. 
 
Rada obce Rudoltice odkládá rozhodnutí o zhotovení keramického obkladu stěn 
v budově ŠJ do podání upřesnění důvodu ze strany vedení ZŠ a MŠ Rudoltice. 
 



Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí jako objednatelem a 
Ing. Alenou Džbánkovou se sídlem Litomyšl, Dukelská 954, jako zhotovitelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je administrace projektu č. 
11103233 – „Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor energie 
v areálu budov MŠ Rudoltice“ při ceně za dílo 15 000 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje provedení nezbytných oprav veřejného osvětlení v 
dolní obci, aby mohla být následně provedena revize elektro. 

 
7) Rada obce Rudoltice se seznámila s projektem revitalizace zámeckých alejí – lipové 

aleje a návrhem komise ŽP s tím, že bude předloženo k projednání zastupitelstvu obce. 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace předsedy komise ŽP p. Richarda 
Kohouta o případech otrav stromů v obci a ukládá starostce obce dát podnět 
k prošetření Odborem ŽP při Městském úřadu v Lanškrouně. 

 
8) Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice projednat možnosti 

přesunutí, popř. zrušení předmětného hydrantu u VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 
 Termín realizace: 23.7.2013 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice  
 
 
 
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.  
 


