
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/23/07/13 
 

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

o Nové NS a dodatky k NS 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Zasedání OVBZ dne 22.7.2013 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a služeb za období 6/2013 
o Přehled vyúčtování nájmu a služeb za období 5/2012-4/2013 

b) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Žádost o schválení víceprací na rekonstrukci MŠ  
o Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice čp. 95 

c) Dohoda o poskytnutí účelové dotace a údržbě čistoty a pořádku autobusových 
zastávek pro II. pololetí r. 2013 + vyúčtování dotace za I. pololetí r. 2013 

d) Žádost o zajištění dopravního značení u čp. 610 
e) Oprava vodoteče mezi domy čp. 26 a 17 v obci  
f) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Oprava střechy BD čp. 264 v Rudolticích 
o Parkoviště u BD čp. 607 
o Výměna 2 autobusových zastávek v obci  
o Rekonstrukce budov MŠ 

� Cenová nabídka – návrh řešení fasád budov MŠ + návrh úprav 
oplocení areálu MŠ a ZŠ 

� Postup prací 
g) Správa a údržba nemovitostí ve vlastnictví obce 

o Úprava stávající zeleně 
� vytvoření parčíků v obci 
� vybudování dětského hřiště 

o Oprava místních komunikací v obci v r. 2013 
o Plán a příprava oprav místních komunikací v r. 2014 

h) Kultura 
o Rudoltická pouť  

� Licenční smlouva (OSA) 
i) Různé 

o Žádost o přesunutí hydrantu u domu čp. 133 v Rudolticích 
o Dotace z OPŽP – zlepšování stavu přírody a krajiny (zalesňování, obnova 

alejí,..) 
o Dotace z MŠMT - sportoviště 

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 616/7, 611/9, 611/11, 619/8 a pověřuje 

starostku obce k jejich podpisu. 
 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 604/8, 604/13, 605/10, 
605/12, 617/13, 621/13, dodatku č. 3 k NS 265/8, 607/7, 611/3, 611/5, 611/7, 618/5, 
618/6, 618/7, 618/9, 618/11, 618/12, dodatku č. 4 k NS 265/14, 612/3 a dodatku č. 5 
k NS 611/1, 618/1 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD čp. 619, 
doručenou dne 19.7.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 



Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro bytové záležitosti ze 
dne 22.7.2013, vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění 
bytu dle požadavku v jednotlivých žádostech. 
Zodpovídá: Michaela Zvárová, Obecní úřad Rudoltice 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 
spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 6/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 12.7.2013. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled vyúčtování nájmu a služeb spojených 
s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 5/2012-4/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 11.7.2013. 

 
3) Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ a MŠ o schválení víceprací, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a schvaluje provedení následujících víceprací: 
o Kompletní výmalba prostor MŠ a ŠJ 
o Montáž 2 ks videotelefonů do budovy MŠ 
o Žaluzie a sítě do oken dle specifikace vedení ZŠ a MŠ. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila se studií stavebních úprav pro zřízení třídy MŠ 
Rudoltice čp. 95, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na provedení jednostupňové 
projektové dokumentace „Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ Rudoltice čp. 95“, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla s cenovou nabídkou vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit na příští jednání rady obce návrh 
smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace. 
Termín realizace: 13.8.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  

 
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace na I. pololetí roku 

2013, která byla poskytnuta ve výši 10 000 Kč PS Vodní sporty, Pionýr Ústí nad Orlicí 
se sídlem v Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1347, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o poskytnutí účelové dotace a údržbě 
čistoty a pořádku autobusových zastávek pro II. pololetí r. 2013 mezi obcí a PS Vodní 
sporty, Pionýr Ústí nad Orlicí se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1347, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
10 000 Kč na podporu činnosti s mládeží v obci Rudoltice v II. pololetí roku 2013 a 
dohoda o údržbě čistoty a pořádku autobusových zastávek, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. P.M., bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zajištění dopravní značky „RÉSERVÉ“ 
pro parkování u BD čp. 610, a to ze zdravotních důvodů, a rozhodla žádosti vyhovět a 
na náklady obce zajistit dopravní značku „RÉSERVÉ“ pro parkování u BD čp. 610 



s dodatkovou tabulkou, obsahující SPZ motorového vozidla žadatele. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice dopravní značení zajistit. 
Termín realizace: 31.8.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o.  

 
6) Rada obce Rudoltice schvaluje opravu vodoteče mezi domy čp. 26 a čp. 17 v obci. 

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce zajistit písemné souhlasy majitelů 
pozemků, na nichž budou úpravy provedeny. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION opravu vodoteče na náklady obce 
provést. 
Termín realizace: 30.9.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce, Libor Dostál, jednatel VISION 
Rudoltice s.r.o.  

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo č. 042013 mezi Radoslavem 

Vaňousem se sídlem Semanín 138, jako zhotovitelem, a obcí jako objednatelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je oprava střechy bytového 
domu čp. 264 v Rudolticích za vzájemně ujednanou cenu 448 490 Kč bez DPH, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí další propad parkoviště u BD čp. 607 a způsob 
řešení této situace. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje výměnu 2 autobusových zastávek – „Starý hostinec“ a 
„U mostu“ za nové. 
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice výměnu zastávek zajistit. 
Termín realizace: 3110.2013 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o.  
 
Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovou nabídkou na grafické a architektonické 
řešení fasád budovy MŠ a ŠJ a řešení oplocení, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a pověřuje starostku obce zajistit cenovou nabídku na kompletní řešení 
prostranství u budov MŠ a ŠJ. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí postup prací na rekonstrukci budov MŠ a ŠJ. 

 
8) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem úpravy stávající zeleně v obci dle 

specifikace, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje zajištění návrhu 
úpravy zeleně ze strany společnosti Ovocné a okrasné školky Michálek - Lanškroun. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním uvedených návrhů. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace Státního pozemkového úřadu se 
sídlem v Pardubicích ohledně p.p.č. 18/5 a 11/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Rada obce Rudoltice projednala návrh na vybudování dětského hřiště na p.p.č. 410 a 
st.p.č. 131 a části p.p.č. 3090/3 a 3451/3, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 
rozhodla o zajištění předběžné studie hřiště včetně cenové kalkulace na jeho 
zbudování. 
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce uvedený návrh zajistit. 
Termín realizace: --- 



Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 
Rada obce Rudoltice schvaluje další opravu místních komunikací v roce 2013, a to 
dokončení opravy komunikace ležící na p.p.č. 3150/1 a opravu komunikace ležící na 
části p.p.č. 329 (autobusová točna), vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování č. 

VP_2013_121843 mezi obcí jako provozovatelem a OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Čs. armády 20, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je licence k veřejnému 
provozování hudebních děl z repertoáru OSA formou živého nedivadelního provedení 
na Rudoltické pouti 2013 (Anna K & Band, Funny Melody) za odměnu ve výši 5 399 
Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
10) Rada obce Rudoltice projednala žádost p. M.T. o přesunutí hydrantu u domu čp. 133 

v Rudolticích, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, vzala na vědomí informace 
sítích, které vedou přes tento pozemek, seznámila se s ust. § 24 odst. 3 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a přesun hydrantu schvaluje za 
podmínky, že žadatel bude mít kladná stanoviska od všech majitelů sítí, nalézajících 
se na předmětném pozemku tak, aby v případě, že některý z majitelů sítí nedá souhlas 
s výstavbou plotu, nedošlo ke zmaření investice obce v podobě přeložky hydrantu. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o aktuální výzvě OPŽP „Zlepšování 
stavu přírody a krajiny“ a pověřuje starostku obce přípravou projektu k zapojení do 
výzvy. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace o možnostech získat dotaci 
z programu MŠMT na vybudování či rekonstrukci sportovišť (víceúčelových hřišť, 
sportovních areálů), a to zejména ze strany nestátních neziskových organizací (např. 
TJ SOKOL), které mají možnost získat dotaci až do výše 100 % nákladů.  
Rada obce Rudoltice bere na vědomí předání této informace předsedovi TJ Sokol 
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.  


