
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/08/13 
 

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

o Žádost o změnu platebních podmínek k uzavření NS 264/2 
o Výpověď z nájmu bytu 
o Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (614/8) 
o Přehled předpisů a plateb nájmu a služeb za období 7/2013 

b) ZŠ a MŠ Rudoltice 
o Výjimka z počtu žáků v ZŠ na školní rok 2013/2014 

c) Žádost o informaci č. 2/2013 
d) Územní plán Rudoltice 
e) Venkovská usedlost – dům čp. 5 se zahradou v obci Rudoltice 
f) Smlouva o nájmu hrobového místa 
g) Výstavba chodníků v obci – I. etapa 
h) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce 

o Rekonstrukce budov MŠ 
o Rekonstrukce budovy ZŠ 
o Veřejná zakázka „Modernizace septiků na ČOV 150 EO + 200 EO 

Rudoltice“ + smlouva o dílo 
o Plán oprav místních komunikací v r. 2014 
o VO na cyklostezce Lanškroun - Rudoltice 
o Zámecké aleje 

i) Správa a údržba nemovitostí ve vlastnictví obce 
o Prodej p.p.č. 4245/15, 4245/16, 4245/17, 4245/26, 4245/27, 4225/3,  

3093/13, 3093/19 a žádost o prodej 523 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3150/1 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
o Užívání p.p.č. 755 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

j) Kultura 
o Vyúčtování Rudoltické pouti 2013  
o Rudoltická pouť 2014 - koncert dne 13.6.2014 

k) Různé 
o Sesuv svahu na p.p.č. 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o Stížnost č. 8/2013 
o SDH Rudoltice 

 
2) Rada obce Rudoltice projednala ústní žádost p. J.M., bytem Lanškroun, XXX, o změnu 

platebních podmínek pro uzavření NS 264/2 a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 5 v BD čp. 610, 
doručenou dne 14.8.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výzvu k účasti na kontrolní prohlídce bytu 614/8, 
která se uskuteční dne 5.9.2013 a jež obec obdržela od Městského úřadu 
v Lanškrouně, odboru stavební úřad. 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že s ohledem na důvod prohlídky obdrží pozvání 
k účasti všichni zastupitelé obce Rudoltice. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled předpisů a úhrad nájemného a služeb 



spojených s užíváním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období 7/2013, zpracované 
správcem bytového fondu RK Mouřenín ke dni 21.8.2013. 

 
3) Rada obce Rudoltice schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Rudoltice na školní rok 

2013/2014 dle specifikace, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

4) Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., 
č. 2/2013 doručené dne 19.8.2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá 
Obecnímu úřadu Rudoltice požadované informace v zákonem stanovené lhůtě 
poskytnout. 

 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  
 

5) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Městského úřadu v Lanškrouně, Odboru 
stavební úřad jako pořizovatele ÚP Rudoltice na jeho vydání ze dne 27.8.2013 a 
doporučuje zastupitelstvu obce Územní plán Rudoltice vydat formou opatření obecné 
povahy. 

 
6) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy mezi p. J.K., trvale bytem 

XXX Běloves, p. J.K., trvale bytem XXX Litomyšl-město, p. P.K., trvale bytem XXX 
Česká Třebová a p. J.V., trvale bytem XXX  Česká Třebová, jako prodávajícími, a obcí 
Rudoltice, jako kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je prodej domu – objektu k bydlení čp. 5, vystavěný na pozemku – zastavěná plocha a 
nádvoří, označeného p.č. st. 132, pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, označený 
p.č. st. 132 o výměře 724 m2 a pozemku – zahrada, označený p.č. 423/1 o výměře 
2855 m2 za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 400 000 Kč, a doporučuje 
zastupitelstvu obce uzavření kupní smlouvy schválit. 

 
7) Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy č. 7000070147 o nájmu hrobového 

místa mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a A.K., bytem Rudoltice XXX, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je zřízení nájmu k hrobovému místu č. 147 na veřejném 
pohřebišti v obci Rudoltice na období od 1.9.2013 do 31.8.2023, a rozhodla její 
uzavření schválit. 

 Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
 

8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí postup prací v souvislosti s plánovanou 
výstavbou I. etapy chodníku v obci. 

 
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí postup prací na investiční akci „Rekonstrukce 

zdroje tepla – využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice“. 
 

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem Lubná 220, jako zhotovitelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování studie 
zahradních úprav areálu MŚ v Rudolticích včetně komunikací za vzájemně ujednanou 
cenu díla ve výši 15 140 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost o poskytnutí 
dotace na investiční akci „Zateplení budovy ZŠ“ 
 



Rada obce Rudoltice projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Modernizace septiků na ČOV 150 EO + 200 EO Rudoltice“, vzala 
na vědomí Protokol o otevírání obálek ze dne 20.8.2013, Hodnocení dílčích kritérií 
nabídek a celkové vyhodnocení z téhož data, a na základě doporučení hodnotící 
komise jako nejvhodnější nabídku schvaluje nabídku uchazeče Ing. Zdeňka Sekerky, 
ADOS Sekerka-Antošovský se sídlem Biskupice 3, IČ: 626 76 059 s nabídkovou cenou 
pro ČOV 200 EO ve výši 1.308.964 Kč bez DPH a pro ČOV 150 EO ve výši 1.140.337 
Kč bez DPH. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Ing. Zdeňkem Sekerkou, ADOS Sekerka-Antošovský se sídlem 
Biskupice 3, jako zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je „Modernizace septiků na ČOV 150 EO + 200 EO Rudoltice“ v lokalitě 
Rudoltice, včetně zaškolení obsluhy, uvedení ČOV do provozů a provozní řády, to vše 
za cenu za dílo ve výši 2 449 301 Kč bez  DPH, a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje plán oprav místních komunikací na rok 2014, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí podání trestního oznámení na neznámého 
pachatele v souvislosti s poškozením celkem 11 lamp veřejného osvětlení cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice, nacházejících se na katastru obce Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh předsedy Komise ŽP na vypracování projektu 
ohledně I. etapy revitalizace zámecké (lipové) aleje, která bude spočívat v ošetření 
stromů a v dosadbě nových stromů p. Pavlem Hauptem, dendrologem s tím, že projekt 
bude předem odsouhlasen MěÚ Lanškroun, Odbor ŽP (kladné závazné stanovisko 
k zásahu do VKP) a rozhodla s ním vyslovit souhlas. 
Rada obce Rudoltice ukládá předsedovi komise ŽP zajištění výše uvedeného projektu 
včetně návrhu smlouvy o dílo na realizaci revitalizace. 
Zodpovídá: Richard Kohout, předseda komise ŽP 

 
10) Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhy kupních smluv na p.p.č. 4245/16 a 

4245/17, 4245/15 a 4245/26, 4245/27, 4225/3, 3093/19, 3093/13, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a doporučuje zastupitelstvu obce uzavření kupních smluv 
schválit. 

 
Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí o prodej části p.p.č. 523 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna a doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části 
p.p.č. 523 v rozsahu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Rudoltice jako povinným, VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 
485, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., jako oprávněným a M. a P.P., oba bytem 
trvale Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene k p.p.č. 3150/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna spočívajícího 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 



soustavy a plynovodních přípojek za úplatu ve výši 500 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Rada obce Rudoltice se na základě podnětu občana obce seznámila se situací ohledně 
užívání p.p.č. 755 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a ukládá starostce obce vyzvat 
uživatele pozemku k vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku – prodej, popř. 
pronájem. 
Termín realizace: 30.9.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  

 
11) Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování Rudoltické pouti 2013, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí průběh jednání zástupců DSO Lanškrounsko a 
právního zástupce s p. R.N. a jeho právním zástupcem ohledně sesuvu svahu na p.p.č. 
4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí stížnost č. 8/2013, týkající se nevhodného 
chování p. P.F., zaměstnaného na VPP u obce. 
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí požadavky SDH Rudoltice na nákup DHM 
z rozpočtu obce v roce 2013 a ukládá starostovi SDH předložit písemné podklady ke 
svým požadavkům. 
Termín realizace: 30.9.2013 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce  

 
 
 
 
Lenka Bártlová, v.r., starostka obce    
 
 
Erika Kohoutová, v.r., místostarostka obce 
 
 
 
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.  
 


