
Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/05/09/11 
 
 

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

• nové NS + dodatky k NS 
b) Projednání návrhů autobusových JŘ v Moravské Třebové 
c) Žádost o možnost zřízení rozvodů veřejné telekomunikační sítě (OMEGAtech s.r.o.) 
d) Žádost o poskytnutí hmotné podpory (Myslivecké sdružení Rudoltice) 
e) Výběrové řízení - zakoupení 2 multifunkčních zařízení na OÚ Rudoltice 
f) ZŠ a MŠ Rudoltice 

• Inspekční zpráva České školní inspekce 
g) Kultura 

• Kalendář obce Rudoltice 2012  
• Uzávěrka RZ 3/2011 

h) ÚP Rudoltice 
• návrh správce obecních lesů Zdeňka Papíka ml.  
• žádosti o změnu ÚP (Nový Zámek s.r.o.) 

i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
• Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (S.K.) 
• Žádost o pronájem komunikace na p.p.č. 4290 (Nový Zámek s.r.o.) 
• Žádost o připojení ke kanalizační a vodovodní síti obce (Nový Zámek s.r.o.) 
• Žádost o směnu pozemků (Nový Zámek s.r.o.) 

j) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce  
• Žádost o prodloužení veřejného osvětlení (F.,N.) 
• Pokračování odvodnění + terénních úprav  III. etapy bytové výstavby (čp. 

619-624) 
• Oprava místních komunikací – výběrové řízení 

k) Různé 
• Orientační plán obytné zóny Zámeček  

 
2) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 611/2 a 617/3 a 624/10  a 

dodatku č. 1 k NS č. 605/9, 609/9, 613/4, 616/11, 618/8 a 619/3, dodatku č. 2 k NS č. 
612/1, 612/4, 612/9, 612/11 a 615/12 a dodatku č. 4 k NS č. 619/7 a pověřuje 
starostku obce k jejich podpisu. 

 
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí společné projednání návrhů autobusových 

jízdních řádů 2011/2012 dne 31.8.2011 v Moravské Třebové. 
 

4) Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti OMEGA tech s.r.o. o možnost 
zřízení rozvodů veřejné telekomunikační sítě v obci ze dne 19.8.2011, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a vyzývá společnost OMEGA tech s.r.o. k předložení návrhu 
smlouvy o umístění a provozu zařízení. 

 
5) Rada obce Rudoltice projednala žádost Mysliveckého sdružení Rudoltice o poskytnutí 

hmotné podpory ze dne 1.9.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje 
poskytnutí 8 m3 dřeva k výstavbě mysliveckých zařízení. 
Rada obce Rudoltice ukládá předsedovi Mysliveckého sdružení Rudoltice doložení 
využití poskytnutého dřeva do 31.12.2011. 



Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce žadateli. 
 Termín realizace: 12.9.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

6) Rada obce Rudoltice provedla otevření obálek s nabídkami ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup multifunkčních zařízení ve formátu A4 a A3“, 
zpracovala jejich vyhodnocení a po projednání jako nejvhodnější nabídku schvaluje 
nabídku KTF Servis, v.o.s. se sídlem Rudoltice čp. 258, IČ: 26001811, jež je kromě 
protokolu o otevírání obálek  nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce, č.j. 
ČŠIE-444/11-E ze dne 18.3.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
8) Rada obce Rudoltice projednala návrh na vydání Kalendáře obce Rudoltice 2012 a 

pověřuje starostku obce zajištěním minimálně tří  nezávazných nabídek.  
 
 Rada obce Rudoltice bere na vědomí termín uzávěrky RZ 3/2011. 
 

9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrhy na změnu ÚP, podané správcem 
obecních lesů Zdeňkem Papíkem a společností Nový Zámek s.r.o., jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 

20.10.2005 a její výpověď podanou dne 31.8.2011 p. S.K., jež jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti Nový Zámek s.r.o. o pronájem 
komunikace – aleje, ležící na části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a ukládá 
starostce obce zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou pronájmu. 

 Termín realizace: 19.9.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice projednala žádost společnosti Nový Zámek s.r.o. o připojení ke 
kanalizační a vodovodní síti obce a vedení přípojek po pozemcích ve vlastnictví obce 
ze dne 23.8.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a  

o vyzývá společnost Nový Zámek s.r.o. k předložení studie  o předpokládaném 
objemu splaškových vod, které budou vypouštěny do kanalizační sítě, 

o neschvaluje připojení na dešťovou kanalizaci, 
o vyzývá společnost Nový Zámek s.r.o. k předložení návrhu vedení vodovodní 

přípojky po pozemcích ve vlastnictví obce. 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí společnosti Nový Zámek s.r.o. o směnu 
částí p.p. č. 4249/2, 4248/2 ve vlastnictví žadatele za části p.p.č. 4290 a 4191 ve 
vlastnictví obce, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a vyzývá žadatele k předložení 
návrhu smlouvy o budoucí směnné smlouvě v souladu se žádostí ze dne 23.8.2011, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit společnosti Nový Zámek s.r.o. 
 stanoviska rady obce k podaným žádostem ze dne 23.8.2011. 
 Termín realizace: 12.9.2011 



 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

11) Rada obce Rudoltice projednala žádost o prodloužení veřejného osvětlení ze dne 
23.8.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje zařazení nákladů na 
jeho realizaci do rozpočtu obce na rok 2012 s termínem vlastní realizace nejpozději 
do 30.4.2012. 

 Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí rady obce žadatelům. 
 Termín realizace: 12.9.2011 
 Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

 Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem projektu na odvodnění + terénní úpravy  
III. etapy bytové výstavby a odkládá rozhodnutí o realizaci na příští zasedání. 
 
 Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu místní 
komunikace v obci na II. sídlišti a části komunikace k OÚ, dle přiloženého zákresu. 
 Rada obce Rudoltice pověřuje společnost VISION Rudoltice s.r.o. k vypsání 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 
12) Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh orientačního plánu obytné zóny Zámeček, 

zpracovaný firmou RECAL, a souhlasí s jeho zpracováním v navrhované podobě. 
 

 Rada obce Rudoltice schvaluje umístění směrovek k bytovým domům v obytné zóně 
Zámeček na místech dle přiloženého zákresu a ukládá společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. umístění směrovek zajistit. 

 Termín realizace: 30.10.2011 
 Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
  

 Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. provést zabezpečení 
márnice proti vniknutí, tj.  opravu vstupních dveří a okna. 

 Termín realizace: 15.10.2011 
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 

 
 
 
 
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. 
 


