
ZÁPIS 
z jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 29. 7. 2010 

Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. 

Nedílnou součástí zápisu jsou přílohy - dokumenty, jež jsou na zasedáních citovány. 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 4 a 5 usnesení č. OZ/29/06/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Cyklostezka – Žádost o odkoupení části p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
7) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 141 
8) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2010 
9) Rozsudek KS HK, pob. Pardubice (VISION Rudoltice s.r.o. – R.K.) 

10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru (ČS, a.s. – Obec Rudoltice) 
11) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků (Město 

Lanškroun – Obec Rudoltice) 
12) Kupní smlouva (KONZUM, o.d. ÚO – Obec Rudoltice) 
13) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – J.K.) 
14) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – V.K.) 
15) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu – 261/11,12 (Obec 

Rudoltice – RK MOZAIKA s.r.o.)  
16) Darovací smlouva (Obec Rudoltice – EMPEMONT s.r.o.) 
17) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice, J.S., 2K2 k.s. – T.K., P.D.) 
18) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 

Distribuce, a.s.) 
19) Prodej p.p.č. 30/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
20) Výpovědi z nájmu bytu 
21) Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana učiněných v souvislosti s bytovým 
fondem obce  

• Ceník služeb obce Rudoltice 
• Ceník inzerce v Rudoltickém zpravodaji 

22) Diskuse 
 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Žáček, Kohoutová, Rezek 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
Omluveni: Skalický 
 
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání: 
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném 
vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce 
zápisu. Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu 
k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva 
obce. 



Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání 20.06 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 5a) – Výběrové řízení na dodavatele oken a dveří 
do budovy ZŠ Rudoltice 

• doplnění programu o bod č. 14a) – Kupní smlouva a smlouva o věcném 
předkupním právu (Obec Rudoltice – J.K.) 

• doplnění programu o bod č. 18a) – Smlouva o poskytnutí dotace (PK – Obec 
Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 20a) – Žádost o zajištění materiálu na výrobu 
průlezek (Výbor pro hřiště) 

• doplnění programu o bod č. 20b) – Žádost o zajištění materiálu na výstavbu 
dětského hřiště před bytovým domem čp. 262 

• doplnění programu do bodu Různé 
� Sdělení PF ČR k bezúplatnému převodu 

pozemků pod místními komunikacemi 
� Žádost o pedagogický doprovod do MŠ 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

       PRO:  5     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Rezek, Žáček 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení návrhů 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

       PRO:  5     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
3) Kontrola bodu č. 4 a 5 usnesení č. OZ/29/06/10  
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu dodatku – bod č. 1 písm. j) tohoto usnesení (veřejnoprávní 

smlouva s městem Lanškroun) 
• splněno, již schváleno krajským úřadem 

b) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení (rozhlas) 
• splněno 

c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. l) tohoto usnesení (úprava 
návsi) 

• splněno 
d) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. m) tohoto usnesení 

(asfaltizace vybraných úseků komunikací) 



• splněno 
e) starostku obce k podpisu smlouvy – bod č. 1 písm. n) tohoto usnesení (dotace na 

rozhlas) 
• splněno 

f) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení (koupě 
pozemku od PF) 

• splněno 
g) starostku obce k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení (Petr Němec) 
• splněno 

h) starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod 
č. 1 písm. q) tohoto usnesení 

• splněno 
i) starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – bod 
č. 1 písm. s) tohoto usnesení (ČEZ) 

• splněno 
j) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. t) tohoto 

usnesení (OMEGA tech) 
• splněno 

k) starostku obce k podpisu smlouvy o zajištění reklamy – bod č. 1 písm. v) tohoto 
usnesení (SKP Duha) 

• splněno 
l) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. x) tohoto usnesení 

(Šutor) 
• splněno 

m) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 
nájemníků. – bod č. 3 písm. e) tohoto usnesení 

• splněno 
n) starostku obce k vyhotovení a podpisu smlouvy – bod č. 1 písm. aa) tohoto usnesení 

(Šerkopová) 
• splněno 

 
5) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice  
č. 1/2010 na elektronické i fyzické úřední desce obecního úřadu. – bod č. 1 písm. g) tohoto 
usnesení 

• splněno 
b) obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 2/2010 na 

elektronické i fyzické úřední desce obecního úřadu. – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 
• splněno 

c) obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 3/2010 na 
elektronické i fyzické úřední desce obecního úřadu. – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 

• splněno 
d) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 35.000,- Kč 

nejpozději do 30.9.2010. – bod č. 1 písm. u) tohoto usnesení 
• trvá 

e) 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. 30/6, znázorněné ve 
výřezu z kat. mapy, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. w) tohoto usnesení 

• splněno (dnes bude projednáno) 
f) obecnímu úřadu zaevidovat žádost společnosti FRAJMAN plast s.r.o. ze dne 26.5.2010 

mezi žádosti o budoucí změnu, případně nový ÚP obce Rudoltice, jehož termín pořízení 



není dosud stanoven. – bod č. 3 písm. d) tohoto usnesení 
• splněno 

 
4) Stížnosti 
 
8/2010 – stížnost p. Tetjany Kubíčkové, Rudoltice 616 na štěkot psů v domě 
 
Stížnost uzavřena, problém vyřešen dohodou nájemníků v domě. 
 
10/2010 – stížnost na hlučné chování rodiny Pirklových 
 
Na 30.6.2010 svoláno ústní jednání, nikdo se nedostavil. Nájemník vyzván ke zdržení se 
jakéhokoliv jednání, které by mělo za následek hrubé porušování dobrých mravů v domě. 
 
12/2010 – svolání jednání s nájemníkem Vavřínem pro časté zásahy v domě ohledně jeho chování 
 
Dne 30.6.2010 byl p. Vavřín upozorněn na tu skutečnost, že by se měl vyvarovat dalších incidentů 
v domě. V případě opakovaných problémů by mohlo dojít k situaci, že by mu nemusela být 
prodloužena nájemní smlouva. V tuto chvíli však již dochází k hrubému porušování dobrých 
mravů v domě a pokud by se to opakovalo, mohlo by dojít k výpovědi z nájmu bytu.  
 
13/2010 – Stížnost na zamezení přístupu k domu čp. 202 přes obecní pozemek 
 
Dne 7.7.2010 podal stížnost pan Perchlik na zamezení přístupu ke svému domu přes obecní 
pozemek, na kterém stojí vozidlo a brání průjezdu ostatním automobilům. Vlastník domu, u něhož 
bylo vozidlo přistaveno, byl vyzván k umožnění průjezdu všem motorovým vozidlům po pozemku 
ve vlastnictví obce., který je v KN veden jako ostatní komunikace. Stížnost je již vyřešena, 
průjezd byl umožněn.  
 
14/2010 – Stížnost na nevhodné chování p. Klimeše 
 
Pozván na jednání dne 30.7.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce  
 
29.6.2010 

• jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko 

30.6.2010 
• kontrolní den – tělocvična 
• jednání s městskou policií 
• projednávání stížností 

1.7.2010 
• jednání se zástupcem ČEZ 
• jednání s nájemníky ohledně nájemného 

 



2.7.2010 
• jednání s právní zástupkyní obce, účast u soudního jednání 

12.7.2010 
• jednání hodnotící komise k výběrovému řízení na cyklostezku 
• finanční úřad, OSSZ ÚO 

13.7.2010 
• PF ČR – podpis kupních smluv 

14.7.2010 
• jednání ohledně bytu po zemřelém 
• dlužné nájemné, podmínky výpovědi z nájmu 

16.7.2010 
• účast na místním šetření notáře v bytu po zemřelém  
• jednání se zahrádkáři ohledně místních poplatků za odpady 

20.7.2010 
• druhé jednání hodnotící komise k výběrovému řízení na cyklostezku 
• opakovaná jednání se zahrádkáři ohledně místních poplatků za odpady 

21.7.2010 
• konzultace vybavení knihovny 
• opakovaná jednání se zahrádkáři k místním poplatkům 

29.7.2010 
• konzultace k získání dotace v rámci programu Zelená úsporám 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
5a) Výběrové řízení na dodavatele oken a dveří do budovy ZŠ Rudoltice 
 
Bártlová – Začínáme s postupnou opravou školních budov. Byly zpracovány cenové nabídky na 
výměnu oken a dveří u obou, tedy ZŠ a MŠ+ŠJ a rozhodli se v první fázi pro budovu ZŠ. Navrhuji 
tedy vyhlásit výběrové řízení na dodavatele nových oken a dveří této budovy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Výměna oken a dveří budovy ZŠ Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro výběrové řízení „Výměna oken a dveří budovy ZŠ Rudoltice“ 
hodnotící komisi v následujícím složení: 
Předseda komise: Iva Stránská 
Členové komise: Oldřich Rezek, Libor Dostál 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 



 
 
6) Cyklostezka – Žádost o odkoupení části p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna 
 
Bártlová – Navrhuji podat žádost o odkoupení částí pozemkových parcel, na kterých je plánována 
výstavba cyklostezky – jsou tedy součástí projektové dokumentace a tyto pozemky jsou 
v současné době ve vlastnictví státu – ve správě PF ČR. Části p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3, které 
byly GP rozděleny a vznikly tak p.p.č. 549/5, 3171/3 a 4217/4 byly současně oceněny znalcem 
z oboru ceny a odhady nemovitostí – ing. Miloslavem Ženkou tak, že cena p.p.č. 549/5 činí 32 300 
Kč, 3171/3 – 5 580 Kč a 4217/4 – 21 900 Kč. Celková obvyklá cena těchto pozemků činí dle ZP 
částku 60 000 Kč. S ohledem na skutečnost, že tyto pozemky stát nepřevede bezúplatně na obec, 
navrhuji jejich odkoupení. 
 
Konstatovány GP č. 960-27/2010 a 961-28/2010. 
 
Konstatován ZP č. 3710-038/10. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond České republiky o odkoupení 
p.p.č. 549/5, vzniklé rozdělením p.p.č. 549/1 na základě GP č. 961-28/2010, p.p.č. 3171/3, vzniklé 
rozdělením p.p.č. 3171/1 na základě GP č. 961-28/2010 a dále p.p.č. 4217/4, vzniklé rozdělením 
p.p.č. 4217/3 na základě GP č. 960-27/2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podání žádosti na Pozemkový fond ČR. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
7) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 141 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu ke schválení Rozpočtové opatření PK č. 141, kterým je 
poskytována z rozpočtu PK dotace na realizaci akce v rámci Programu obnovy venkova v roce 
2010 – konkrétně na rekonstrukci veřejného rozhlasu v obci a vybudování nového rozhlasu na 
Zámečku. Jedná se o částku 100 tisíc Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 141, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a kterým se na základě usnesení Zastupitelstva PK ze dne 29.4.2010 č. 
Z/178/10 poskytuje dotace na realizaci akce v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 
z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
8) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2010 
 
Bártlová – V souvislosti s výše uvedeným rozpočtovým opatřením PK a dále v souvislosti 
s úpravou šatny v ZŠ, na níž jsme schválili na minulém zasedání účelovou dotaci, je třeba schválit 
další rozpočtové opatření obce č. 6/2010. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2010, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je dotace PK na rekonstrukci veřejného rozhlasu a 
příspěvek na úpravu šatny v ZŠ. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
9) Rozsudek KS HK, pob. Pardubice (VISION Rudoltice s.r.o. – R.K.) 
 
Bártlová – Dne 15.7.2010 byl Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích 
vyhlášen rozsudek ve věci žalobce VISION Rudoltice s.r.o. proti žalovanému R.K., o vydání 
bezdůvodného obohacení 174 000 Kč s příslušenstvím, což je vyplacená odměna z prostředků 
obecní společnosti na základě usnesení starosty Kolomého. R.K. byla tímto rozsudkem stanovena 
povinnost částku 174 000 Kč včetně úroků z prodlení a nákladů právního zastoupení vrátit 
žalobci, tj. společnosti VISION Rudoltice s.r.o. do 3 dnů od právní moci rozsudku. Rozsudek je 
dosud nepravomocný. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsudek KS v HK, pobočka Pardubice ze dne 15.7.2010 ve 
věci žalobce VISION Rudoltice s.r.o. proti žalovanému R.K., o vydání bezdůvodného obohacení 
174 000 Kč s příslušenstvím, který je dosud nepravomocný. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru (ČS, a.s. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Smlouva o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 14.12.2009, která byla uzavřena mezi ČS a.s. 
a obcí Rudoltice a kterou byly restrukturalizovány všechny dosavadní úvěry obce a Staveb 
obsahovaly mj. ujednání o dvou mimořádných splátkách, a to dne 30.6.2010 v částce 1 700 000 
Kč a 30.6.2011 v částce 2 000 000 Kč. Tento dodatek č 1 splatnost první mimořádné splátky 
z 30.6.2010 posunuje na 30.7.2010 a dle informací ČS, a.s. by měla být v nejbližší době tato 
mimořádná splátka úplně zrušena a částka rozpuštěna do pravidelných měsíčních splátek. Je 
potřeba tento dodatek schválit. 
 
Čten dodatek č 1. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 
14.12.2009, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a kterým dochází ke změně splatnosti 
mimořádné splátky ve výši 1 700 000 Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
11) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků (Město Lanškroun 
– Obec Rudoltice) 



 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu ke schválení další dohodu o úhradě neinvestičních nákladů 
na základní školní docházku žáků za ty žáky s trvalým pobytem v obci, kteří plnili povinnou 
školní docházku od 1.1. do 30.6.2010 v celkovém počtu 46. Částka, kterou se obec Rudoltice 
touto dohodou zavazuje uhradit Městu Lanškroun činí 157 596 Kč a na jednoho žáka vychází ve 
výši 3.426 Kč. 
 
Konstatována Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů mezi Městem 
Lanškroun jako příjemcem a obcí Rudoltice jako plátcem, a to na základní školní docházku 46 
žáků  v základních školách v Lanškrouně za období od 1.1. do 30.6.2010, a to v celkové výši 
157 596,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
12) Kupní smlouva (KONZUM, o.d. ÚO – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Obchodní družstvo KONZUM navrhuje k podpisu obnovenou kupní smlouvu, a to na 
základě dlouhodobé spolupráce mezi touto organizací a obcí s tím, že nám poskytnou slevu na 
odebrané zboží ve výši 5 % bez omezení výše odběru. Navrhuji smlouvu schválit. 
 
Konstatována kupní smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Rudoltice jako kupujícím a KONZUM 
obchodní družstvo jako prodávajícím, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
jsou dodávky zboží z prodejen KONZUMu podle vlastního výběru. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

13) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – J.K.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 
právu mezi obcí a p. J.K., bytem XXX, a to na p.p.č. 4245/41 v lokalitě Zámeček o výměře 944 
m2 za sjednanou kupní cenu 277.550 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva a J.K., bytem XXX, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/41, zapsané na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, za ujednanou 
kupní cenu 277.550,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 



předkupním právu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
14) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – V.K.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 
právu mezi obcí a p. V.K., bytem XXX, a to na p.p.č. 4245/31 v lokalitě Zámeček o výměře 924 
m2 za sjednanou kupní cenu 223.120 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva a V.K., bytem XXX, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/31, zapsané na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, za ujednanou 
kupní cenu 223.120,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
14a) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – J.K.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 
právu mezi obcí a p. J.K., bytem XXX, a to na p.p.č. 4245/20 v lokalitě Zámeček o výměře 771 
m2 za sjednanou kupní cenu 235.320,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva a J.K., bytem XXX, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/20, zapsané na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, za ujednanou 
kupní cenu 235.320,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
15) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu – 261/11,12 (Obec 
Rudoltice – RK MOZAIKA s.r.o.)  
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu další dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu bytu, a to 11 a 12 v domě čp. 261. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ 
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt 
č. 11 a 12 v budově čp. 261. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
16) Darovací smlouva (Obec Rudoltice – EMPEMONT s.r.o.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu na vědomí darovací smlouvu, uzavřenou mezi obcí 
Rudoltice a EMPEMONT s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, jejímž předmětem je sponzorský dar 
ve výši 10.000,- Kč na zajištění slavnostního otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
obdarovaným a EMPEMONT s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí jako dárcem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na zajištění 
slavnostního otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
17) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice, J.S., 2K2 k.s. – T.K., P.D.) 
 
Bártlová – Dne 29.5.2007 byla uzavřena mezi obcí Rudoltice a Mgr. T.K. smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající ve strpění provozu podzemního zařízení 
přípojky zemního plynu na p.p.č. 4467 pro novostavbu na p.p.č. 4466. Nyní předkládám 
zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene, účastníky je obec Rudoltice, p. J.S., 2K2 k.s. – 
na straně jedné jako vlastníci nemovitostí a Mgr. T.K., P.D. na straně druhé jako oprávnění 
z věcného břemene. Obce Rudoltice se týká věcné břemeno na p.p.č. 4467, kterou má ve svém 
vlastnictví a které bude po uzavření této smlouvy spočívat ve strpění provozu podzemního 
zařízení přípojky zemního plynu pro rodinný dům na st.p.č. 724 a dále v právu přístupu a vstupu 
na předmětný pozemek za účelem kontroly, údržby, opravy a demontáže. Věcné břemeno se 
zřizuje za úplatu ve výši 500 Kč. Věcné břemeno se zřizuje v rozsahu GP č. 979-120/2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice, 
J.S., bytem XXX a 2K2 k.s. se sídlem Rudoltice 259 na straně jedné jako vlastníky nemovitostí a 
Mgr. T.K., bytem XXX, a P.D., bytem XXX na straně druhé jako oprávněnými z věcného břemene, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v rozsahu 
stanoveným GP č. 979-120/2010 ze dne 21.6.2010 ve prospěch oprávněných,  spočívající ve 
strpění provozu podzemního zařízení přípojky zemního plynu pro rodinný dům na st.p.č. 724 a 
dále v právu přístupu a vstupu za účelem kontroly, údržby, opravy a demontáže mj. na p.p.č. 4467, 
vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
18) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o pozemek v průmyslové zóně – v tuto chvíli je využíván jako komunikace. 
ČEZ na tomto pozemku hodlá nově uzemnit zemnící páskou sloup v kruhu 3 metrů a v hloubce 70 
cm, práce budou hrazeny z prostředků ČEZ Distribuce, a.s. Současně bude na sloup přidán nový 
odpojovač, na který se však věcné břemeno nevztahuje. Věcné břemeno bude spočívat v zajištění 
strpění, umístění, zřízení a provozování tohoto zařízení na dotčeném pozemku – p.p.č. 4216/11. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-200 7367/VB/01 mezi Obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou budoucí 
oprávněnou z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v 
zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování tohoto zařízení na p.p.č. 4216/11 v souvislosti se 
stavbou „Rudoltice,STAEL,FVE,VN269-Vd vn,DOU“ 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
18a) Smlouva o poskytnutí dotace (PK – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace č. 41589/2010 
mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem dotace a obcí Rudoltice jako příjemcem dotace, 
jejímž předmětem je dotace ve výši 7 tisíc Kč na konání Petropavlovské pouti ve dnech 26. a 27. 
června. Dotaci jsme povinni vyúčtovat do 30.11.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 41589/2010 mezi 
Pardubickým krajem jako poskytovatelem dotace a Obcí Rudoltice jako příjemcem dotace, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 7.000,- Kč na přípravu a konání Petropavlovské pouti v Rudolticích ve dnech 26. a 27. 
června.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
19) Prodej p.p.č. 30/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
Bártlová – Dne 15.6.2010 podal pan J.J. žádost o koupi p.p.č. 30/6 o výměře 51 m2. Tento 
pozemek bezprostředně sousedí s jeho pozemkem a stará se o něj. Zastupitelstvo na minulém 
zasedání rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje, který byl vyvěšen na ÚD fyzické i elektronické ve 



dnech 12. – 28.7.2010. Pro zjištění ceny obvyklé byl vyhotoven znalecký posudek ing. Ženkou – 
znalcem z oboru ceny a odhady nemovitostí. Cena obvyklá jím byla stanovena ve výši 1.500,- Kč 
 
Konstatován ZP ing. Miloslava Ženky č. 3772-100/10. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 30/6 o výměře 51 m2, zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí, a to p. J.J., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3772-100/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru 
ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
20) Výpovědi z nájmu bytu 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu na vědomí 4 výpovědi z nájmu bytu. 3 se týkají Zámečku, 1 
se týká bytu v obci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.K. z bytu č. 11 v domě čp. 
261 dne 7.7.2010 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. V.G. z bytu č. 10 v domě 
čp. 609 dne 22.7.2010 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. N.B. z bytu č. 13 v domě čp. 
617 dne 7.7.2010 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou manžely D. z bytu č. 1 v domě 
čp. 603 dne 28.7.2010 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nových nájemníků. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
 
20a) Žádost o zajištění materiálu na výrobu průlezek (Výbor pro hřiště) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu žádost „Výboru pro hřiště, Zámeček“, zastoupeného 
Milanem Patočkou, o zajištění matriálu na výrobu průlezek na dětském hřišti, které si obyvatelé 
Zámečku sami budují. Jedná se o kulatinu, písek, houpačky různé velikosti, skluzavky, barvy a 
spojovacího materiálu. 
 
Čtena Žádost o zajištění materiálu na výrobu průlezek. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění materiálu na výrobu průlezek a pískoviště na dětské hřiště 
v lokalitě Zámeček a jeho úhradu z rozpočtu obce, a to dle specifikace obsažené v žádosti ze dne 
27.7.2010, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného 
materiálu žadateli v co nejkratší možné době. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
20b) Žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště před bytovým domem čp. 262 
 
Bártlová – Další žádost o zajištění materiálu pro realizaci malého dětského hřiště je od zástupců 
domu čp. 262. Obyvatelé domu by chtěli před bytovým domem čp. 262 na pozemku obce 
zbudovat malé dětské hřiště, které by mělo být využíváno dětmi nejen z tohoto domu, ale také 
dětmi z blízkého okolí. Dětské hřiště by také sloužilo jako zpestření pro často se procházející 
maminky s dětmi jako klidné místo pro odpočinek. Žádost byla podána dnešního dne. 
 
Stránská – Navrhuji rozhodnutí o žádosti přesunout na příští zasedání, neboť jsme neměli dostatek 
času se se žádostí seznámit a vše prosdiskutovat. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště před 
bytovým domem čp. 262 a rozhodnutí o ní odkládá na příští zasedání. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
21)  Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 18.5.2010, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce  

 
Bártlová – Opětovně předkládám přehled právních úkonů Mgr. Hrubana v souvislosti s bytovým 
fondem obce. Tento přehled je sestaven ke dni 29.7.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 29.7.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
• Ceník služeb obce Rudoltice 

 
Bártlová – Navrhuji opětovně změnit ceník služeb obce Rudoltice, a to ohledně pronájmu 
samotného jeviště např. na zkoušení divadla apod. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník služeb obce Rudoltice s účinností od 1.8.2010, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
• Ceník inzerce v Rudoltickém zpravodaji 

 
Bártlová – Ve spolupráci s účetní obce byl vypracován nový ceník za inzerci v Rudoltickém 
zpravodaji, neboť dosavadní ceník byl uzpůsoben ještě původnímu formátu zpravodaje, tedy 
formátu A5. 
 
Čten návrh ceníku za inzerci v RZ. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník za inzerci v Rudoltickém zpravodaji, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a to s účinností od 1.8.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
• Sdělení PF ČR k bezúplatnému převodu pozemků pod místními komunikacemi 

 
Bártlová – K žádosti obce schválené zastupitelstvem na zasedání dne 27.5.2010 o bezúplatný 
převod pozemků pod místními komunikacemi, které jsou ve správě PF ČR přišlo sdělení PF ČR, 
které tímto dávám zastupitelstvu na vědomí. Část pozemků (9) bude vráceno do práva hospodaření 
Státnímu statku Jeneč, protože nesplňují § 1 zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku. Část pozemků (2) nelze převádět do vlastnictví jiných 
osob do přijetí zákonů o tomto majetku (pozemky, jehož původním vlastníkem byla církev). Zbylá 
část pozemků (13) bude na obec bezúplatně převedena po splnění zákonných podmínek. Současně 
PF obci doporučuje pozemky, o které žádá převést, si do doby převodu pronajmout, aby nemohly 
být poskytnuty do užívání dalším zájemcům.  
 
Konstatováno sdělení PF ČR ze dne 21.7.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení PF ČR ze dne 21.7.2010 k žádosti obce o bezúplatný 
převod pozemků pod místními komunikacemi, které jsou ve správě PF ČR. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jednáním se Státním statkem Jeneč, PF ČR a 
ÚPZSVM. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
• Žádost o pedagogický doprovod do MŠ 

 
Bártlová – Dne 28.7.2010 byla po osobním projednání s manžely Jursovými podána žádost 



několika nájemníky bytové zóny Zámeček o zajištění pedagogického doprovodu jejich dětí do i 
z mateřské školy na trase Zámeček – Rudoltice a zpět, a to poté, co jim byl tento doprovod 
původně ředitelkou školy přislíben, ale neuskutečněn z důvodu malého počtu zájemců. 
S ředitelkou školy byla již tato otázka projednána s tím, že byla požádána o zajištění tohoto 
doprovodu tak, jak bylo některým rodičům zpočátku přislíbeno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost (ze dne 28.7.2010) několika rodičů, bytem Rudoltice-
Zámeček o zajištění pedagogického doprovodu dětí v autobuse do i z mateřské školy na trase 
Zámeček – Rudoltice a zpět s tím, že ji postupuje ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice a ukládá žádosti 
vyhovět. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
22) Diskuse 
 
Dotaz – Je něco nového ohledně cyklostezky? 
Starostka Bártlová informovala o dalším vývoji ohledně výstavby cyklostezky. 
 
Dotaz – Plánuje se asfaltizace cest v obci? 
Bártlová – Pro letošní rok byla plánována asfaltizace konce cyklostezky u Brokešů, točna u školy, 
která se letos udělá, parkoviště u čtyřdomků, která se ale letos dělat nebudou a pak páteřní 
komunikace k aleji, ale o té se ještě jedná. Všem tazatelům říkám, že je lepší vydržet a pak to 
udělat hromadně. Objíždějí nás různé firmy jako např. STRABAG, SKANSKA apod. se svými 
nabídkami a nejrůznějšími výhodami a potvrdili nám, že pokud se bude asfaltizovat větší část 
najednou, bude to pro obec samozřejmě finančně výhodnější. Myslím si, že v příštím roce bude 
dostatek finančních prostředků na hromadnou asfaltizaci obecních cest. 
 
Dotaz – Jak to vypadá s opravou střechy na budově školy a školky? Nebylo by vhodnější udělat 
opravy střech než měnit nová okna? 
Bártlová – Střechy na obou těchto budovách jsou již dlouhodobě špatné. My jsme se dnes 
zúčastnili schůzky na téma „zelená úsporám“ a samozřejmě, že to není tak jednoduché, jak se to 
zdá. Veřejné budovy do tohoto programu přibyly nově, výzva byla vyhlášena 19. Července 2010 a 
již teď je to přeplněno a nikdo neví, zda se bude vyhlašovat nová. Otázkou navíc je zda by si tohle 
nemělo rozhodnout už nové zastupitelstvo, i přestože se tyto budovy stejně budou muset opravit. 
Jde o to rozhodnout, zda této možnosti využít, protože to s sebou ponese určité náklady. Musí být 
vyhotoven projekt, dále energetický audit. Je třeba prokázat, že dojde k ušetření jisté energie. 
Vynaložíte na to mnoho financí a nikdo neví, zda-li kapitola rozpočtu, která tyto dotace poskytuje, 
bude opětovně otevřena. Zjišťuji veškeré informace k tomuto projektu, šité přímo na naše školní 
budovy. Na ty střechy se nám byl podívat p. Bareš, střechy opravil a tvrdí, že mnohem horší 
krytina je na školce než na škole. 
Stránská – Opravdu my jsme se byli v těch budovách podívat a okna na škole jsou 
v katastrofálním stavu, ta horní nejdou už ani otvírat. 
 
Dotaz – Chci se zeptat, zda-li „silnice“ budou čistit příkopy?  
Bártlová – Ano, čištění příkopů zde mělo proběhnout již dávno. My jsme tu silničáře letos měli a 
oni tohle provádí běžně po 4-5 letech. Máme od nich slíbeno, že nejdéle letos na podzim to čištění 
provedou. Nejdříve jsme předpokládali, že bychom to provedli vlastními silami, ale pak paní 
Kohoutová nakontaktovala silničáře, kteří byli opravdu ochotní a přístupní dohodě. 
Dotaz - Někdo by se také měl projít podél potoka, co tam všechno plave... 
Dotaz zodpovězen předsedou komise životního prostředí p. Richardem Kohoutem v rámci 



seznámení zastupitelů s problematikou stanovení záplavového území. 
 
 
Zasedání skončeno v 21.30 hod.



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/29/07/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken a dveří 

budovy ZŠ Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení; 
 
pro výběrové řízení „Výměna oken a dveří budovy ZŠ Rudoltice“ hodnotící komisi 
v následujícím složení: 
Předseda komise: Iva Stránská 
Členové komise: Oldřich Rezek, Libor Dostál 

d) podání žádosti na Pozemkový fond České republiky o odkoupení p.p.č. 549/5, vzniklé 
rozdělením p.p.č. 549/1 na základě GP č. 961-28/2010, p.p.č. 3171/3, vzniklé rozdělením 
p.p.č. 3171/1 na základě GP č. 961-28/2010 a dále p.p.č. 4217/4, vzniklé rozdělením p.p.č. 
4217/3 na základě GP č. 960-27/2010. 

e) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 141, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
kterým se na základě usnesení Zastupitelstva PK ze dne 29.4.2010 č. Z/178/10 poskytuje 
dotace na realizaci akce v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 z rozpočtu 
Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. 

f) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem je dotace PK na rekonstrukci veřejného rozhlasu a příspěvek na úpravu 
šatny v ZŠ. 

g) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 14.12.2009, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a kterým dochází ke změně splatnosti mimořádné splátky 
ve výši 1 700 000 Kč. 

h) uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů mezi Městem Lanškroun jako příjemcem 
a obcí Rudoltice jako plátcem, a to na základní školní docházku 46 žáků  v základních 
školách v Lanškrouně za období od 1.1. do 30.6.2010, a to v celkové výši 157 596,- Kč. 

i) kupní smlouvu mezi Obcí Rudoltice jako kupujícím a KONZUM obchodní družstvo jako 
prodávajícím, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem jsou dodávky 
zboží z prodejen KONZUMu podle vlastního výběru, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

j) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávající a oprávněnou z předkupního práva a J.K., bytem XXX, jako kupujícím a 
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/41, zapsané na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
za ujednanou kupní cenu 277.550,- Kč. 

k) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávající a oprávněnou z předkupního práva a V.K., bytem XXX, jako kupujícím a 
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/31, zapsané na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
za ujednanou kupní cenu 223.120,- Kč. 

l) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávající a oprávněnou z předkupního práva a J.K., bytem XXX, jako kupujícím a 
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/20, zapsané na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
za ujednanou kupní cenu 235.320,- Kč. 

m) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 



SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o 
byt č. 11 a 12 v budově čp. 261. 

n) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice, J.S., bytem XXX a 2K2 
k.s. se sídlem Rudoltice 259 na straně jedné jako vlastníky nemovitostí a Mgr. T.K., bytem 
XXX, a P.D., bytem XXX na straně druhé jako oprávněnými z věcného břemene, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v rozsahu stanoveným GP č. 979-120/2010 ze dne 21.6.2010 ve prospěch oprávněných,  
spočívající ve strpění provozu podzemního zařízení přípojky zemního plynu pro rodinný 
dům na st.p.č. 724 a dále v právu přístupu a vstupu za účelem kontroly, údržby, opravy a 
demontáže mj. na p.p.č. 4467, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za úplatu formou 
jednorázové úhrady ve výši 500,- Kč. 

o) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-200 
7367/VB/01 mezi Obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je sjednání 
podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v zajištění 
strpění, umístění, zřízení a provozování tohoto zařízení na p.p.č. 4216/11 v souvislosti se 
stavbou „Rudoltice,STAEL,FVE,VN269-Vd vn,DOU“ 

p) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 41589/2010 mezi Pardubickým krajem jako 
poskytovatelem dotace a Obcí Rudoltice jako příjemcem dotace, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
7.000,- Kč na přípravu a konání Petropavlovské pouti v Rudolticích ve dnech 26. a 27. 
června. 

q) prodej p.p.č. 30/6 o výměře 51 m2, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to 
p. J.J., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3772-100/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 

r) zajištění materiálu na výrobu průlezek a pískoviště na dětské hřiště v lokalitě Zámeček a 
jeho úhradu z rozpočtu obce, a to dle specifikace obsažené v žádosti ze dne 27.7.2010, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

s) Ceník služeb obce Rudoltice s účinností od 1.8.2010, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

t) Ceník za inzerci v Rudoltickém zpravodaji, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, a to 
s účinností od 1.8.2010. 

 
 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
a) podané stížnosti a jejich postup řešení 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) rozsudek KS v HK, pobočka Pardubice ze dne 15.7.2010 ve věci žalobce VISION 

Rudoltice s.r.o. proti žalovanému Robertu Kolomému, o vydání bezdůvodného obohacení 
174 000 Kč s příslušenstvím, který je dosud nepravomocný. 

d) uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a EMPEMONT s.r.o. 
se sídlem Valašské Meziříčí jako dárcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru na zajištění slavnostního otevření rekonstruované 
tělocvičny v Rudolticích. 

e) výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.K. z bytu č. 11 v domě čp. 261 dne 7.7.2010; 

výpověď z nájmu bytu, podanou p. V.G. z bytu č. 10 v domě čp. 609 dne 22.7.2010; 

výpověď z nájmu bytu, podanou p. N.B. z bytu č. 13 v domě čp. 617 dne 7.7.2010; 

výpověď z nájmu bytu, podanou manžely D. z bytu č. 1 v domě čp. 603 dne 28.7.2010 



f) žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště před bytovým domem čp. 262 
g) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 

obce ke dni 29.7.2010. 
h) sdělení PF ČR ze dne 21.7.2010 k žádosti obce o bezúplatný převod pozemků pod 

místními komunikacemi, které jsou ve správě PF ČR. 
i) žádost několika rodičů, bytem Rudoltice-Zámeček o zajištění pedagogického doprovodu 

dětí v autobuse do i z mateřské školy na trase Zámeček – Rudoltice a zpět s tím, že ji 
postupuje ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice 

 
 
3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce Rudoltice. – bod č. 1 

písm. c) tohoto usnesení 
b) starostku obce k sepsání a podání žádosti na Pozemkový fond ČR. – bod č. 1 písm. d) 

tohoto usnesení 
c) starostku obce k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních nákladů – bod č. 1 písm. h) 

tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 
e) starostku obce k podpisu smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 písm. 

j) tohoto usnesení 
f) starostku obce k podpisu smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 písm. 

k) tohoto usnesení 
g) starostku obce k podpisu smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 písm. 

l) tohoto usnesení 
h) starostku obce k podpisu dodatku smlouvy – bod č. 1 písm. m) tohoto usnesení 
i) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. n) tohoto 

usnesení 
j) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení 
k) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
l) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. q) tohoto usnesení 
m) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků – bod č. 2 písm. e) tohoto usnesení 
n) starostku obce k jednáním se Státním statkem Jeneč, PF ČR a ÚPZSVM. – bod č. 2 písm. 

h) tohoto usnesení 
 
 

4) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného materiálu žadateli v co 

nejkratší možné době. – bod č. 1 písm. r) tohoto usnesení 
b) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice vyhovět žádosti o zajištění pedagogického doprovodu dětí 

v autobuse do i z mateřské školy na trase Zámeček – Rudoltice 
 
 

5) Zastupitelstvo obce odkládá: 
a) na příští zasedání rozhodnutí o žádosti o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště 

před bytovým domem čp. 262 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 



 
Ověřili:  Daniel Žáček 
  Oldřich Rezek 
 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2010 
 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 31 --- --- 7 --- --- 48 1 1 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- ---- 

Skalický Tomáš --- --- --- 10 --- 1 49 2 1 

Stránská Iva 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 11 -- --- 51 --- 1 

 

 

 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

Kohoutová Erika 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 23 --- 2 28 1 2 33 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš 24 --- 1 29 1 2 --- --- --- 

Stránská Iva 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

Žáček Daniel 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 
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 červenec   srpen   září 
 

 

 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 29 --- ---       

Kohoutová Erika 29 --- ---       

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- ---       

Rezek Oldřich 29 --- ---       

Řehoř Ladislav --- --- ---       

Skalický Tomáš --- --- ---       

Stránská Iva 29 --- ---       

Žáček Daniel 29 --- ---       

 
 
 

zastupitelé 
 

 říjen   listopad   prosinec 
 

 

 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka          

Kohoutová Erika          

Kolomý Oldřich, RNDr.          

Rezek Oldřich          

Řehoř Ladislav          

Skalický Tomáš          

Stránská Iva          

Žáček Daniel          

 



 

 
zastupitelé 

 

SOUHRN r. 2010 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 201 1 --- 

Kohoutová Erika 201 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 192 2 5 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 102 3 4 

Stránská Iva 201 1 --- 

Žáček Daniel 201 --- 1 


