
ZÁPIS 
z jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 30. 9. 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/19/08/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2010 
7) Informace o právních záležitostech obce Rudoltice v posledních dvou letech (Mgr. Jana 

Hamplová, AK Mohelnice) 
8) Kontrola naplnění dotačních podmínek stanovených obci při poskytnutí státní dotace na 

II. a III. etapu bytové výstavby na Zámečku (SFRB) 
9) Návrh na nový způsob obchodování se dřevem z obecních lesů (Z. Papík) 

10) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
11) Informace o jednání obce ohledně pozemků pod místními komunikacemi (PF ČR, 

ÚPZSVM, Státní statek Jeneč v likvidaci)  
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 109/N 10/50 
• Sdělení Státního statku Jeneč 
• Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

12) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti – p.p.č. 415/3, 415/4 (J. a M. N. – 
Obec Rudoltice) 

13) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 14.12.2009 (ČS, a.s. – Obec 
Rudoltice) 

14) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – Trading M&K, a.s.) 
15) Nájemní smlouva nově zrekonstruované tělocvičny včetně zázemí (VISION Rudoltice 

s.r.o. – Obec Rudoltice) 
16) Rekonstrukce tělocvičny v Rudolticích 

• kolaudační souhlas s užíváním stavby 
• provozní řád 
• ceník pro užívání tělocvičny 
• 4x smlouva o reklamě, 2x darovací smlouva 

17) Prodej částí p.p.č. 3446/7 (M.P.,S.P.,T.P.,T.P.) 
18) Záměr prodeje st. p. č. 82  
19) Žádost o pronájem části p.p.č. 417/1 (J.K.) 
20) Žádost o pronájem části p.p.č. 3354/1 a 89/21 (P.R.) 
21) Žádost o přidělení značky RESERVÉ pro postiženou osobu (V.B.) 
22) Domácí přijímače pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov 
23) Výpovědi z nájmu bytu 
24) Různé 

• Konzultace navrhovaných změn JŘ s autobusovým dopravcem 
• Country víkend – záštita obce 
• Protokol z ÚJ ze dne 2.9.2010 na MěÚ v Lanškrouně (přistavení kontejneru 

v zahrádkářské kolonii na katastru města Lanškroun) 
• Žádost o změnu technologie při údržbě zeleně (A.P.) 

25) 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 20.03 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 14a) – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 

• doplnění programu o bod č. 16a) – Souhlas se změnou místa poskytování 
školských služeb u ŠD (ZŠ a MŠ Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 16b) - Žádost o bezplatný pronájem tělocvičny 
(Cvičení pro rodiče s dětmi) 

• doplnění programu o bod č. 16c) – Žádost o prominutí nájmu – Kreativní 
dílny v Rudolticích (Dagmar Brýdlová) 

• doplnění programu do bodu Různé 
• Informace o přednostním právu akcionáře upsat část 

nových akcií (ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.) 
• Žádost o zakoupení stolů na stolní tenis (Daniel Žáček) 

 
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: Kohoutová, 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/19/08/10  
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. c) usnesení (PROPLAST – 

okna a dveře do ZŠ) 
• splněno 

b) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – bod č. 1 písm. f) usnesení (ČEZ – 3x RD 2K2) 
• splněno 

c) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě – bod č. 1 písm. g) usnesení (RK) 
• splněno 

d) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě o dílo – bod č. 1 písm. h) usnesení 
• splněno 

e) starostku obce k projednání námitek s Městským úřadem v Lanškrouně, odbor ŽP a 
zaslání odpovědi pisatelům – bod č. 3 písm. e) usnesení 
• splněno (viz informace v bodu Různé) 

 
5) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 3446/7, 
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. e) 
tohoto usnesení 

 - splněno (dnes bude projednáváno) 
 
4) Stížnosti 
 
Bártlová – od posledního zasedání obecnímu úřadu nebyly doručeny jakékoliv stížnosti. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že od posledního zasedání zastupitelstva obce nebyly 
podány žádné stížnosti. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce  
 
23.8.2010 

• jednání se zájemcem o pronájem části obecního pozemku 
24.8.2010 

• jednání v TG TISK 

• jednání se zástupcem společnosti OMEGA tech s.r.o. 

• jednání se zahrádkářem – možnost prominutí místního poplatku 
25.8.2010 

• projednávání splátkového kalendáře, závady na bytě, možnost slevy z nájmu 

• jednání se zástupcem zahrádkářů ohledně místního poplatku, odstraňování odpadů 
26.8.2010 

• jednání se zástupcem Pozemkového úřadu ohledně pozemkových úprav v r. 2002 



30.8.2010 

• jednání SBK – projednávání žádostí o přidělení bytu 
31.8.2010 

• jednání v ČS, a,s. Svitavy – dodatek ke smlouvě o úvěru 

1.9.2010 

• účast na zasedání MZ Lanškroun 
2.9.2010 

• jednání ohledně odpadového hospodářství v zahrádkářské kolonii (MěÚ Lanškroun) 

• jednání s nájemníkem ohledně vyúčtování správce bytového fondu 
3.9.2010 

• jednání ohledně možnosti žádosti o dotaci na zajištění výstražného informačního systému 
v souvislosti s povodněmi, příprava materiálů 

6.9.2010 

• první školní den 

• jednání s nájemníky ohledně dlužného nájemného, možnosti vyklizení bytu 

7.9.2010 

• kontrolní den – rekonstrukce tělocvičny, ŠD 
8.9.2010 

• jednání s nájemníkem o vyklizení bytu 
9.9.2010 

• jednání v AK Mohelnice – příprava na soudní jednání 
10.9.2010 

• účast na soudním jednání u KS Pardubice (VISION Rudoltice – M. Šrámek) 
13.9.2010 

• jednání s nájemníky ohledně výměny bytu 
14.9.2010 

• schůzka s nájemníky v obytné zóně Zámeček 

• otevření bytu dlužníka 
15.9.2010 

• kontrolní den – tělocvična, ŠD 
16.9.2010 

• převzetí hranic pozemku, rozděleného GP pro rozdělení (prodej pozemku ve vlast. obce) 
17.9.2010 

• jednání s vlastníkem pozemkové parcely ohledně stavu místních komunikací 
20.9.2010 

• SBK (zajištění nových nájemníků) 

• kontrolní den – tělocvična, ŠD – přípravy na slavnostní otevření 

• fa VELEBNÝ – prapor, znak 
21.9.2010 

• kolaudace rekonstrukce tělocvičny a ŠD 
22.9.2010 

• první zasedání OVK (volby 15. a 16.10.2010) 
23.9.2010 

• jednání s nájemnicí ohledně splátkového kalendáře na dlužné nájemné, řešení závady 



v bytě 

• přípravy na slavnostní otevření tělocvičny – horolezecká stěna 

• jednání s nájemníkem ohledně doložení příjmů a prodloužení nájemní smlouvy 

24.9.2010 

• svědecká výpověď u OS Svitavy 

• příprava na kontrolu SFRB 
25.9.2010 

• slavnostní otevření tělocvičny a ŠD 
27.9.2010 

• příprava na kontrolu SFRB 

• příprava na OZ 
29.9.2010 

• kontrola SFRB – III. etapa 

• příprava na OZ 
30.9.2010 

• příprava na OZ 
 
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 

 
6) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2010 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8/2010, kterým dochází 
k rozpočtové změně ohledně voleb, DHIM knihovna, DHIM družina (ze vstupného), úroky 
z úvěru, rekonstrukce středu obce, VS služby, splátka úvěru, rekonstrukce tělocvičny a 
kulturního domu – vícenáklady, dotace z HČ do rozpočtu obce, autobusová zastávka a další 
změny… 
 
Vícenáklady na tělocvičnu především obsahují: kompletní zařízení zázemí tělocvičny nábytkem, 
předokenní žaluzie, horolezecká stěna, kompletní odizolování objektu po obvodě, dále byly 
vybrány a použity kvalitnější obkladové materiály. 
Rekonstrukce KD obsahuje: vestavěný balkon v tělocvičně, dílčí oprava střešní krytiny nad 
tělocvičnou a soc. zázemím, výměna oken a dveří ve společenském sále a OÚ, vnitřní žaluzie a 
úprava okolí KD včetně mobiliáře (lavičky atp.), vodorovná dešťová kanalizace podél severní 
strany budovy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2010, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem jsou volby, DHIM knihovna, DHIM družina (ze 
vstupného), úroky z úvěru, rekonstrukce středu obce, VS služby, splátka úvěru, rekonstrukce 
tělocvičny a kulturního domu – vícenáklady, dotace z HČ do rozpočtu obce, autobusová zastávka 
a další změny 
 
 



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

 
7) Informace o právních záležitostech obce Rudoltice v posledních dvou letech (Mgr. Jana 
Hamplová, AK Mohelnice) 
 
Bártlová –. S ohledem na konec volebního období a v souvislosti s plněním povinnosti starosty 
obce dle ust. § 103 odst. 4, písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o 
informování veřejnosti o činnosti obce poskytuji informace o právních záležitostech obce 
Rudoltice v posledních dvou letech, zpracované právní zástupkyní obce Mgr. Janou Hamplovou, 
AK Mohelnice. 
 
Čtou se informace o právních záležitostech obce v posledních dvou letech, zpracované Mgr. 
Janou Hamplovou, právní zástupkyní obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o právních záležitostech obce Rudoltice 
v posledních dvou letech, poskytnuté s ohledem na konec volebního období a v souvislosti 
s plněním povinnosti starosty dle ust. § 103, odst. 4, písm. e) zák. o obcích o informování 
veřejnosti o činnosti obce, zpracované na základě pověření starostkou obce - Mgr. Janou 
Hamplovou, právní zástupkyní obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
8) Kontrola naplnění dotačních podmínek stanovených obci při poskytnutí státní dotace na II. a 
III. etapu bytové výstavby na Zámečku (SFRB) 
 
Bártlová – Dne 29.9.2010 byla zahájena fyzická kontrola naplnění podmínek smlouvy o 
poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově 
vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb. Kontrola byla zaměřena na nájemní smlouvy na byty, 
vystavěné ve III. etapě, tzn. na byty v domech čp. 619-628, tzn. nájemní smlouvy k 94 bytovým 
jednotkám. 
 
Konstatovány protokoly o fyzické kontrole a kontrolní zjištění. 
 
Kontrolnímu orgánu byly na výzvu předloženy všechny nájemní smlouvy včetně formulářů 
s příjmy i prohlášení o tom, že nájemci a zároveň i další členové domácností nemají vlastnické 
nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívají 
právem odpovídajícím věcnému břemeni. Dále proběhla prohlídka 4 bytů v celé  III. etapě. 
 
Kontrolní zjišt ění: Všechny nájemní smlouvy, uzavřené k bytům vystavěných ve III. etapě 
(čp. 619-628) – byly shledány bez závad. 
 
Kontrolnímu orgánu byla dále na výzvu předložena všechna kolaudační rozhodnutí a smlouvy o 
dílo. Předmětem kontroly dne 29.9.2010 nebyla kontrola faktur, ani nebyla v rámci tohoto 
kontrolního dne řešena problematika výběrového řízení.  
 
Kontrola pokra čuje dne 27. 10. 2010. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokoly o fyzické kontrole naplnění podmínek smlouvy o 
poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb., a to ohledně IIIa. a IIIb. etapy 
bytové výstavby v lokalitě Zámeček, tj. celkem 94 nájemních bytů, provedené dne 29.9.2010. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín další kontroly, který byl stanoven na 27.10.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 
 

9) Návrh na nový způsob obchodování se dřevem z obecních lesů (Z. Papík) 
 
Pan Papík seznámil přítomné zastupitele s průběhem, výhodami a nevýhodami nového způsobu 
obchodování se dřevem tzv. „Prodejem dříví na Pni“. 
 
Většina zastupitelů se shodla na tom, že o dané problematice mají málo informací proto, aby 
mohli o dané věci v tuto chvíli rozhodovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh správce lesního hospodářství obce Rudoltice  
p. Zdeňka Papíka ml. ohledně nového způsobu obchodování se dřevem – „Prodej dříví na Pni“ 
s tím, že rozhodnutí o případné změně způsobu obchodování se dřevem ponechávám na 
rozhodnutí zastupitelstva obce, které vzejde z komunálních voleb, konaných ve dnech 15. a 16. 
10.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  4  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  1 (Žáček) 

 
 
10) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Dne 15.7.2002 uzavřel PF ČR s obcí Rudoltice nájemní smlouvu č. 203 N 02/50, 
týkající se p.p.č. 3171/1, 3205/2 a 3247/2. Pozemkový fond ČR však prohlašuje, že tato nájemní 
smlouva je neplatná v části, týkající se nemovitostí p.p.č. 3205/2 a 3247/2, a to od 5.8.2007, 
neboť výše uvedené nemovitosti nenáleží do správy PF ČR a tyto byly vráceny na LV č. 50 – 
Státní statek Jeneč. Nájemní smlouva v předmětné části tedy nikdy platně nevznikla. Z tohoto 
důvodu zasílá obci jednak prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy, týkající se 
předmětných pozemků a k tomu dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s tím, že se z nájemní smlouvy 
vypouštějí předmětné pozemkové parcely a tudíž se mění i výše ročního nájemného a vzniká 
přeplatek nájmu. S ohledem na shora uvedené skutečnosti tedy navrhuji jednak schválit 
prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy a následně dodatek č. 2 k této nájemní 
smlouvě. 
 
Konstatována nájemní smlouva č. 203 N 02/50 ze dne 15.7.2002 včetně následného dodatku č. l , 
kterým došlo k úpravě výměr na základě obnovy katastrálního operátu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy č. 203 N 02/50, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a kterým Pozemkový fond České republiky a Obec Rudoltice 



shodně prohlašují, že nájemní smlouva č. 203 N 02/50 uzavřená dne 15.7.2002 je neplatná 
v části týkající se nemovitostí v evidenci KN 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a 
obci Rudoltice, a to od 5.8.2007, neboť výše uvedené nemovitosti nenáleží do správy 
Pozemkového fondu ČR. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto prohlášení. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 mezi 
Pozemkovým fondem České republiky na straně jedné jako pronajímatelem a Obcí Rudoltice na 
straně druhé jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
vypuštění p.p.č. 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci Rudoltice z nájemní 
smlouvy č. 203 N 02/50, uzavřené dne 15.7.2002. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
11) Informace o jednání obce ohledně pozemků pod místními komunikacemi (PF ČR, ÚPZSVM, 
Státní statek Jeneč v likvidaci)  
 
Bártlová – Dne 29.7.2010 jsem byla zastupitelstvem obce pověřena k jednání se Státním statkem 
Jeneč, PF ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to ohledně pozemků 
pod místními komunikacemi. Obec s těmito subjekty jednala a toto je výsledek jednání: 
 

• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 109/N 10/50 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu ke schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 
109 N 10/50, jehož předmětem je jednak vyjmutí p.p.č. 849/7 z nájemní smlouvy, neboť  
pozemek není od 1.5.2010 ve správě PF ČR a byl vrácen na LV 50 – Státnímu statku Jeneč, a 
dále je nájemní smlouva rozšířena o pozemkové parcely ve správě PF ČR, které budou 
v budoucnu předmětem bezúplatného převodu pozemků na obec po splnění zákonných 
podmínek. PF ČR obci doporučil předmětné pozemky, o které žádá převést, si do doby převodu 
pronajmout, aby nemohly být poskytnuty do užívání dalším zájemcům. Obec proto o pronájem 
pozemků do doby převodu zažádala, a proto předkládám zastupitelstvu zmiňovaný dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě. 
Současně je opětovně potřeba schválit prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy č. 109 N 
10/50 ze dne 30.4.2010, neboť tato je neplatná v části týkající se nemovitosti p.p.č. 849/7, a to od 
1.5.2010, neboť tato nemovitost nenáleží do správy PF ČR. 
 

• Sdělení Státního statku Jeneč 
 
Bártlová – O prodej pozemků p.p. č. 849/7, 3117, 3141/1, 3205/2, 3205/3, 3213/2, 3247/2, 
3262/8 a 3395/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna byl požádán Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci, 
který je má ve svém vlastnictví. Žádost zaevidovali a zpracovávají. 
 
Konstatována odpověď Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci. 
 

• Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 
Bártlová - O prodej p.p. č. 849/5 byl požádán Úřad pro zastupovánís tátu ve věcech 
majetkových. V době, kdy byl úřad požádán ještě nebyl dokončen převod pozemku ze správy PF 
ČR. O dalším postupu budeme informováni. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy č. 109 N 10/50, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a kterým Pozemkový fond České republiky a Obec Rudoltice 
shodně prohlašují, že nájemní smlouva č. 109 N 10/50 uzavřená dne 30.4.2010 je neplatná 
v části týkající se nemovitostí v evidenci KN 849/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci 
Rudoltice, a to od 1.5.2010, neboť výše uvedená nemovitost nenáleží do správy Pozemkového 
fondu ČR. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto prohlášení. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 109 N 10/50 mezi 
Pozemkovým fondem České republiky na straně jedné jako pronajímatelem a Obcí Rudoltice na 
straně druhé jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
vypuštění p.p.č. 849/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci Rudoltice z nájemní smlouvy č. 109 
N 10/50, uzavřené dne 30.4.2010, a dále rozšíření předmětu nájemní smlouvy o p.p.č. 82/28, 
782/2, 856, 1646/21, 1646/24, 2215/1, 2744/3, 4188, 4208 a 4556, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna a obci Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, doručené 
Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 30.8.2010. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 25.8.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
12) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti – p.p.č. 415/3, 415/4 (J. a M. N. – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová – Na obec se obrátili manželé N. s tím, že vlastní 2 pozemkové parcely, které leží 
v těsné blízkosti jejich zahrady a které zasahují do místní komunikace. Jedná se pozemkové 
parcely č. 415/4 (87 m2) a 415/3 (93 m2). Aby bylo postupováno v těchto případech stejně, byla 
jim nabídnuta cena za m2 ve výši 15,- Kč, která byla uplatněna v obdobné situaci – při koupi 
pozemku pod místní komunikací od pana Šutora. Manželé N. s tímto návrhem souhlasili, a proto 
předkládám zastupitelstvu ke schválení kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem, a 
to p.p.č. 415/3 a 415/4, a to za celkovou kupní cenu ve výši 2.700,- Kč  
(15 Kč/m2). Náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující, tedy 
obec. 
 
Konstatován výřez z katastrální mapy a informace o parcelách z programu MISYS. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti mezi 
J.N. a M.N., oba trvale bytem XXX, na straně jedné jako prodávajícími a Obcí Rudoltice na 
straně druhé jako kupující, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je převod 
vlastnictví k p.p.č. 415/3 a 415/4 za sjednanou kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2, celkem tedy za 
kupní cenu ve výši 2.700,- Kč. 
Náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující – tedy Obec 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu této kupní smlouvy. 



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

13) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 14.12.2009 (ČS, a.s. – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová – Jak jsme již řešili na minulých zastupitelstvech, Česká spořitelna zmírnila podmínky 
úvěrové smlouvy, a to konkrétně v tom, že již nepožaduje mimořádnou splátku ve výši 1,7 mil. 
Kč, ale tuto mimořádnou splátku rozprostřela do následujícího období, tzn. že navýšila měsíční 
splátky cca o 30 tisíc. Ve splátkovém kalendáři však zůstává mimořádná splátka ve výši 
2 000 000 Kč (30.6.2011). Navrhuji proto dodatek ke smlouvě o úvěru schválit, neboť je to 
v zájmu obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 
14.12.2009 mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, jako 
věřitelem, a Obcí Rudoltice jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož 
předmětem je změna způsobu splácení úvěru dle splátkového kalendáře, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
14) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – Trading M&K, a.s.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene včetně 
příloh, a to kolaudačního rozhodnutí, GP, stanovení ceny za věcné břemeno. 

Čten návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, dotýkající se poz. parc. č. 4388, 4389, 4395, 
4461, 4467, 4462, 4476 a 4478 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna 743500, č. LV 
10001 – ve vlastnictví obce Rudoltice.  

Bártlová - Předmětem věcného břemene je: právo vstupu na pozemky, chůze a jízdy, zřízení, 
uložení a provozování inženýrských sítí a povinnost oprávněného uvést po provedených 
činnostech na své náklady pozemky do původního stavu. Cena za věcné břemeno je stanovena 
částkou 100,- Kč/m a dle GP je celková délka kabelové přípojky VN na pozemcích obce 
Rudoltice 772 m. Celková cena všech věcných břemen ze smlouvy činí 77 200,- Kč. Tuto částku  
se zavazuje strana oprávněná z věcného břemene uhradit na účet obce nejpozději do 30ti dnů po 
podání návrhu na vklad práv odpovídajících věcným břemenům na KÚ. Nebude-li tato lhůta 
dodržena, je oprávněný povinen zaplatit obci – povinnému smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Trading M&K, 
a.s. se sídlem Praha 6, K Roztokům 114/13, jako oprávněným z věcného břemene a obcí 
Rudoltice jako povinným z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene k p.p.č. 4388, 4389, 4395, 4461, 4467, 4462, 4476  
a 4478, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 
v rozsahu stanoveným GP č. 165/2010 ze dne 7.9.2010 ve prospěch oprávněného, spočívající 
v právu vstupu na pozemky, chůze a jízdy, právu zřízení, uložení a provozování inženýrských sítí, 



povinnosti provádění správy, údržby, oprav a úprav předmětu věcných břemen a dále 
v povinnosti oprávněného uvést po provedených činnostech na své náklady pozemky do 
původního stavu, to vše za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 77 200 Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
14a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová –Předkládám zastupitelstvu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o umístění kabelového vedení NN 
v zemi na p.p.č. 3451/11 (Beranová – Just), 69 (u hasičárny), st.p.č. 239 (hasičárna), p.p.č. 
3089/1 (cesta pod 2. sídlištěm), p.p.č. 3088/13 (u Švestků), p.p.č. 3451/3 (u Merty), p.p.č. 3259/6 
(u Šrámka), p.p.č. 3449 (za Ullverem), p.p.č. 429 (za Ullverem), p.p.č. 436/1 (za školou), p.p.č. 
3093/5 (naproti škole) a dále venkovního vedení NN na p.p.č. 429 (za Ullverem). Jde  
o rekonstrukci vedení NN v Rudolticích – II. etapu. Celková výměra věcného břemene je 
uvedena v čl. I. smlouvy. GP pro vyznačení věcného břemene bude zhotoven po dokončení 
stavby. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje celkovou částkou 11.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-2002506/VB1 mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene a společností 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 
(stavba Rudoltice, II. etapa – rekonstrukce nn) na p.p.č. 3451/11, 69, 3089/1, 3088/13, 3451/3, 
3259/6, 3449, 429, 436/1, 3093/5 a st.p.č. 239, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a 
k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to za finanční 
náhradu v celkové výši 11 000 Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

15) Nájemní smlouva nově zrekonstruované tělocvičny včetně zázemí (VISION Rudoltice s.r.o. 
– Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Podle ust. § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je 
výhradní pravomoci rady rozhodování o uzavírání nájemních smluv. 
 
Dále dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. 
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru 
označí údaji podle zvláštního zákona 15a) platného ke dni zveřejnění záměru. 



 (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být 
zdůvodněna. 
 
 (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo 
pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo 
výpůjčku právnické osobě zřízené obcí. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že s účinností od 1.10.2010 bude mezi Obcí Rudoltice  
a VISION Rudoltice s.r.o. uzavřena nájemní smlouva na prostory nově zrekonstruované 
tělocvičny včetně zázemí (vyjma prostor školní družiny a zázemí) v budově Kulturního domu 
v Rudolticích. 
Cena za pronájem těchto prostor bude stanovena cenou obvyklou, a to na základě konzultací se 
znalcem.  
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

16) Rekonstrukce tělocvičny v Rudolticích 
 

• kolaudační souhlas s užíváním stavby 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby: 
„stavební úpravy severní části stávajícího objektu čp. 95 v obci Rudoltice na pozemku st.p.č. 7 
v k.ú. rudoltice u Lanškrouna“. Jedná se o stavební úpravy tělocvičny a sociálního zázemí 
tělocvičny včetně šaten, stavební úpravy za účelem zřízení školní družiny se sociálním zázemím 
a stavební úpravy sociálního zázemí stávajícího restauračního zařízení. 
 

• provozní řád 
 
Čten provozní řád tělocvičny včetně provozního řádu horolezecké stěny, na který je v provozním 
řádu tělocvičny odkazováno a který je jeho nedílnou součástí. 
 

• ceník pro užívání tělocvičny 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu k odsouhlasení ceník individuálního pronájmu tělocvičny, 
který navrhuje společnost VISION Rudoltice s.r.o.. Sazba na hodinu bez užití sprch je 
společností VISION Rudoltice s.r.o., která bude mít od 1.10.2010 tyto prostory od obce 
v pronájmu, navrhována částkou 220,- Kč, užití sprch činí samostatný příplatek 20,- Kč/hod.. 
Dále navrhujeme zastupitelstvu, aby užití tělocvičny občany obce bylo kompenzováno 
příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 100,- Kč. Tzn., že občané obce budou společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. hradit pronájem ve výši 120 Kč/hod. a rozdíl v hodinové sazbě při takovém užití 
tělocvičny bude společností VISION Rudoltice s.r.o. vyfakturován obci. Stejně tak, pokud 
případně zastupitelstvo rozhodne o osvobození uživatele tělocvičny od pronájmu, pak bude plná 
cena taktéž obci společností VISION vyfakturována. 
 

• 4x smlouva o reklamě, 2x darovací smlouva 
 
Bártlová – Dále předkládám zastupitelstvu 4 smlouvy o reklamě a 2 darovací smlouvy – jedná se 
o sponzorské dary na slavnostní otevření tělocvičny. 



Čteny smlouvy. 
 
Bártlová – Na slavnostním otevření tělocvičny v Rudolticích, které proběhlo dne 25.9.2010 bylo 
na dobrovolném vstupném vybrána celkem částka 6.091,- Kč. Tuto částku navrhuji schválit jako 
účelovou dotaci ZŠ a MŠ Rudoltice na pořízení drobného majetku do nové třídy ŠD v budově 
čp. 95. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby „stavební úpravy 
severní části stávajícího objektu čp. 95 v obci Rudoltice na pozemku st.č. 7 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna“, vydaný dne 21.9.2010 Městským úřadem v Lanškrouně pod č.j. MULA 
31573/2010/SU/B. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provozní řád tělocvičny Rudoltice včetně přílohy – 
provozního řádu horolezecké stěny. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník individuálního pronájmu tělocvičny Rudoltice, platný od 
1.10.2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem 
a DS IINTEX s.r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny 
v Rudolticích dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem 
a ZV KOVO s.r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny 
v Rudolticích dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem 
a RYDO, spol. s r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny 
v Rudolticích dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem 
a PROPLAST, spol. s r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny 
v Rudolticích dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným 
a Trading M&K a.s. jako dárcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
finanční dar na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích, za což je 
stanovena cena díla ve výši 20.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným 
a EMPEMONT s.r.o. jako dárcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je finanční dar na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích, za což je 
stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a mateřské škole 
Rudoltice z rozpočtu obce ve výši 6.091,- Kč na pořízení drobného majetku do třídy Školní 
družiny v budově čp. 95 v Rudolticích. 
 



Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve 
výši 6.091,- Kč nejpozději do 31.12.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
16a) Souhlas se změnou místa poskytování školských služeb u ŠD (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
 
Bártlová – S ohledem na skutečnost, že již byla zkolaudována školní družina v těsné blízkosti 
nově zrekonstruované tělocvičny - v budově Kulturního domu v Rudolticích, je potřeba pro 
změnu místa školní družiny při ZŠ a MŠ Rudoltice schválit změnu místa poskytování školských 
služeb zastupitelstvem jako zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí se změnou místa poskytování školských služeb u školní 
družiny při Základní škole a mateřské škole v Rudolticích v nejbližším možném termínu.  
Toto usnesení bude přílohou k Žádosti o změnu místa školní družiny. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
16b) Žádost o bezplatný pronájem tělocvičny (Cvičení pro rodiče s dětmi) 
 
Bártlová – Paní Mgr. Jaroslava Janů, která v naší obci již čtvrtým rokem vede „Cvičení pro 
rodiče s dětmi“ požádala po dohodě se mnou o možnost bezplatného pronájmu tělocvičny pro 
tyto účely. Protože i v minulém období obec na poskytnutí prostor - sálu kulturního domu pro 
cvičení s dětmi pohlížela tak, že promíjela pronájem, navrhuji učinit stejně i v případě 
tělocvičny. Pokud zastupitelstvo bezplatný pronájem tělocvičny pro „Cvičení pro rodiče s dětmi“ 
schválí, VISION Rudoltice s.r.o. jako pronajímatel těchto prostor vyfakturuje počet takto 
využitých hodin v tělocvičně obci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.10.2010 k žádosti Mgr. Jaroslavy Janů, bytem 
Rudoltice čp. 130, bezplatný pronájem tělocvičny (bez sprch) pro účely „Cvičení pro rodiče 
s dětmi“.  
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost pronajímateli, tj. společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. s tím, že takto ušlý pronájem bude pronajímateli hrazen na základě jeho 
fakturace z rozpočtu obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
16c) Žádost o prominutí nájmu – Kreativní dílny v Rudolticích (Dagmar Brýdlová) 
 
Bártlová – Paní Dagmar Brýdlová zahajuje v letošním roce po dohodě s obcí „Kreativní dílny 
v Rudolticích“, které by se měly uskutečňovat v prostorách KD v Rudolticích. Jedná se  
o malování na hedvábí, na trička, pletení košíčků z pedigu, batikování, výroba obrázků 
ubrouskovou technikou, drátkování vánočních ozdob a šperků, výroba adventních věnců a 



další….. podle zájmu. Prozatím se jako nejvhodnější prostory pro tyto účely jeví sál kulturního 
domu. Protože v tuto chvíli zahajují svou činnost a finanční částka za jednotlivé kurzy je odvislá 
od počtu žen, které se přihlásí, nechtěli by je odradit vysokou částkou kurzovného, které bude 
zahrnovat hlavně náklady na materiály, ze kterých budou tvořit a ty nejsou zrovna nejlevnější 
(hedvábí, barvy na textil, pedig, látky apod. Zahajovací schůzka bude 6.10.2010 právě na sále 
KD. 
 
Paní Brýdlová ze všech shora uvedených důvodů žádá o prominutí pronájmu za prostory v KD, 
které budou pro svou činnost využívat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD, popř. bytu pro nenadálé události 
v budově KD – čp. 95 pro účely „Kreativních dílen v Rudolticích“ pod vedením Dagmar 
Brýdlové, a to s účinností od 1.10.2010 do 31.12.2010. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnosti žadatelce – paní Dagmar 
Brýdlové, bytem Rudoltice. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
 
17) Prodej částí p.p.č. 3446/7 (M.P.,S.P.,T.P.,T.P.) 
 
Bártlová – Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schválili záměr prodeje části pozemkové 
parcely č. 3446/7. Tento záměr byl dle pokynu zastupitelstva zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu ve dnech 24.8.2010 – 9.9.2010, tzn. že podmínka prodeje, stanovená zákonem o obcích, 
byla naplněna. V tuto chvíli předkládám zastupitelstvu znalecký posudek znalce Jiřího 
Pokorného, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Slepá 147, 
Lanškroun. Znalecký posudek obsahuje ocenění obou částí pozemkové parcely, a to – p.p.č. 
3446/18 a 3446/19, které vznikly rozdělením na základě GP č. 981-87/2010, a to: 
 
3446/18 o výměře 41 m2 – cena 410 Kč 
3446/19 o výměře 190 m2 – cena 1.900 Kč + porost – cena 6.000 Kč. 
 
 
Bártlová – Navrhuji proto prodej dvou částí p.p.č. 3446/7, a to  
– 3446/18 o výměře 41 m2 prodat žadatelům: M. a S. P. za cenu 410 Kč a 
- 3446/19 o výměře 190 m2 prodat žadatelům: T.P. a T.P. za cenu 1900+6000 Kč, tj. 7.900 Kč. 
 
Konstatován ZP č. 2355-71/10, vypracovaný znalcem Jiřím Pokorným dne 25.9.2010. 
Konstatován GP pro rozdělení pozemku č. 981-87/2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3446/18 o výměře 41 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemku z p.p.č. 3446/7, 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 manželům M.P., 
bytem XXX, a S.P., trvale bytem XXX za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 410,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem č. 2355-71/10, vypracovaného Jiřím Pokorným, znalcem 
z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Lanškroun, Slepá 147. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3446/19 o výměře 190 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemku z p.p.č. 3446/7, 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 T.P. a T.P., oba 
bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 7.900,- Kč, stanovenou znaleckým 
posudkem č. 2355-71/10, vypracovaného Jiřím Pokorným, znalcem z oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Lanškroun, Slepá 147. 
 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupních smluv. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

18) Záměr prodeje st. p. č. 82  
 
Bártlová – Stavební parcela č. 82 o výměře 958 m2, kterou obec odkoupila od PF ČR za kupní 
cenu ve výši 60.580,- Kč, stanovené na základě ZP, zpracovaného PF ČR, byla zapsána dne 
25.8.2010 na LV č. 10001 dnem podání návrhu na vklad (10.8.2010), tzn. že ke dni 10.8.2010 
byla tato parcela zapsána na LV obce Rudoltice. Protože o provedení vkladu do KN bylo 
rozhodnuto dne 25.8.2010 a srpnové zastupitelstvo proběhlo 19.8.2010, projednáváme tuto 
záležitost až dnes – na nejbližším zasedání zastupitelstva. V tuto chvíli – ve chvíli, kdy je 
stavební parcela ve vlastnictví obce, již může být zveřejněn záměr prodeje této pozemkové 
parcele. Je třeba připomenout, že obec již v souvislosti s touto stavební parcelou uzavřela 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní s panem P.N., který kupní cenu již uhradil obci při podpisu 
této smlouvy o smlouvě budoucí kupní. O prodej předmětné stavební parcely obec Pozemkový 
fond ČR zažádala k žádosti pana P.N., který o ni má eminentní zájem. I přestože je již uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní, je nutné na úřední desku obecního úřadu zveřejnit nejméně 
po dobu 15ti dnů před rozhodnutím o prodeji záměr prodeje této stavební parcely. Navrhuji proto 
zastupitelstvu schválit zveřejnění tohoto záměru. O prodeji této pozemkové parcely již bude 
rozhodovat budoucí zastupitelstvo obce. 
 
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zní: 
 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. 
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru 
označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. 
  
 (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být 
zdůvodněna. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje st.p.č. 82 zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce 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 st.p.č. 82, zapsané na 
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 



19) Žádost o pronájem části p.p.č. 417/1 (J.K.) 
 
Bártlová – Pan J.K. si dne 25.8.2010 k podnětu obce podal žádost o pronájem části p.p.č. 417/1, 
kterou již užívá více jak 2 roky. Tuto v podstatě převzal od p. M.T.. Od té doby tento pozemek 
užívá jako sklad stavebního materiálu a k těmto účelům by chtěl tento pozemek užívat i nadále. 
 
V případě, že budou zastupitelé svolní k pronájmu, je třeba nejprve záměr pronájmu zveřejnit na 
úřední desce obecního úřadu ve smyslu níže uvedeného ustanovení zákona o obcích. 
 
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zní: 
 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. 
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru 
označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 417/1, znázorněné ve výřezu z  kat. 
mapy, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro 
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části p.p.č. 417/1, 
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
20) Žádost o pronájem části p.p.č. 3354/1 a 89/21 (P.R.) 
 
Bártlová – Pan P.R. si dne 23.8.2010 podal žádost o pronájem části p.p.č. 3354/1 a 89/21 o 
výměře 130 m2, a to za účelem užívání k rekreaci, pěstování zeleniny a uložení palivového dříví. 
Pozemky sousedí s pozemkem č. 82/21 v jeho spoluvlastnictví. Pozemky, které žádá svěřit do 
pronájmu, dosud udržoval, sekal trávu a hodlá tak činit samozřejmě i nadále. 
 
V případě, že budou zastupitelé svolní k pronájmu, je třeba nejprve záměr pronájmu zveřejnit na 
úřední desce obecního úřadu ve smyslu níže uvedeného ustanovení zákona o obcích. 
 
 
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zní: 
 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. 
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru 
označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č. 3354/1 a 89/21, znázorněných ve 
výřezu z  kat. mapy, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsaných na LV č. 10001, 



vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu částí p.p.č. 3354/1 
a 89/21, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
21) Žádost o přidělení značky RESERVÉ pro postiženou osobu (V.B.) 
 
Bártlová – Paní V.B. požádala dne 1.9.2010 o přidělení značky RESERVÉ pro postiženou osobu 
a současně i finanční krytí této dopravní značky. O přidělení reservovaného parkovacího místa u 
domu čp. XXX žádá z důvodu těžkého zdravotního postižení svého syna M., nar. XXX 
(konstatována žádost včetně příloh – rozhodnutí MěÚ Lanškroun o přiznání mimořádné výhody 
ZTP III. stupně,…) a dále o plné finanční krytí nákladů na zajištění tohoto dopravního značení. 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji žádosti vyhovět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění dopravní značky vyhrazené parkoviště – IP 12 a plné 
finanční krytí nákladů na její pořízení z rozpočtu obce pro účely rezervace parkovacího místa 
pro osobní automobil zn. RENAULT MEGANE SCENIC s registrační značkou: 2E9 82-36, a to 
co nejblíže k hlavnímu vchodu bytového domu čp. 621. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost žadatelce – p. V.B., zákonné 
zástupkyni M.B., nar. XXX, oba bytem XXX. 
Zastupitelstvo obce ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajištění dopravní značky 
vyhrazené parkoviště – IP 12 k domu čp. 621. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
22) Domácí přijímače pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov 
 
Bártlová – V souvislosti s rekonstrukcí rozhlasu dole v obci navrhuji nabídnout občanům, kde 
není prokazatelně rozhlas slyšet, domácí přijímač „RC 1“, který je určen pro příjem 
bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijímané hlášení je reprodukováno a současně nahráno do 
vestavěné paměti, což umožňuje pozdější reprodukci. Nové hlášení předchozí zprávu přehrává.  
 
Technické parametry jsou: 
Napájení: 12V/DC 
Zálohování: není 
Spotřeba v pohotovostním stavu: 40mA (0,48 W) 
Spotřeba při přehrávání: 120 mA (1,44 W) 
Frekvence: pevně nastavená (od 67,600 MHz až 72,075 MHz) 
Typ antény: teleskopická nebo externí 
 
Cena za ks včetně DPH: 2.148 Kč 
 
V souvislosti se zavedením výstražného systému při povodních by se mohly za pomoci dotací 



získat další hlásiče ke stávajícímu bezdrátovému rozhlasu a rozšířit okruh, kam až hlášení 
rozhlasu dosáhne. V tuto chvíli není ale tato skutečnost jistá, a proto navrhuji nabídnout na tato 
odlehlá místa tyto domácí přijímače s tím, že obec by zakoupila počet dle žádosti občanů (kde 
prokazatelně rozhlas slyšet není) a formou zápůjčky za složenou vratnou zálohu 500,- Kč by jim 
tento domácí přijímač včetně montáže zajistila. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení domácích přijímačů pro příjem bezdrátového rozhlasu 
uvnitř budov (RC1) z rozpočtu obce, a to v počtu zájemců z řad občanů obce, k jejichž bydlišti 
prokazatelně hlášení místního bezdrátového rozhlasu nedosahuje. 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 1 ks domácího přijímače pro příjem bezdrátového 
rozhlasu každému takovému žadateli - občanovi (max. 1 ks/dům) formou zápůjčky za složenou 
vratnou zálohu ve výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu uvědomit o této možnosti občany obce. 
 
          Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

23) Výpovědi z nájmu bytu 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu na vědomí 3 výpovědi z nájmu bytu, z toho jsou dvě 
z lokality Zámeček a jedna přímo z obce.  
 
S ohledem na skutečnost, že jedna výpověď je z bytové jednotky v bytovém domě dole v obci, je 
třeba schválit následně dodatek ke smlouvě o zprostředkování pronájmu bytu s RK Mozaika. 
 
Konstatovány výpovědi z nájmu bytu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 v domě čp. 608, podanou paní 
L.T., bytem tamtéž, dne 31.8.2010. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 603, podanou panem 
L.M., bytem tamtéž, dne 8.9.2010. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nových nájemníků. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 264, podanou manžely 
R. a E.J., bytem tamtéž, dne 29.9.2010. 
 
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.5 v budově čp. 264. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 



 
24) Různé 
 

• Konzultace navrhovaných změn JŘ s autobusovým dopravcem 
 
Bártlová – V souvislosti s ojedinělými žádostmi o úpravu autobusového jízdního řádu byly 
s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. – provozovatelem autobusové dopravy v naší obci – tyto žádosti 
(viz níže)  konzultovány s následujícím výsledkem. 
 
 
ŽÁDOSTI NA ZMĚNU AUTOBUSOVÉHO JŘ: 
 
1. autobusový spoj v 7.13 hod. ze Zámečku do Rudoltic  je u školy v 7.19 – zpět v 7.25 hod. 
– Čekací doba 6 minut je dle žadatelky nedostačující na to, aby rodiče své děti přivedli do 
školky, převlékli a mohli jet zase zpět. Šla by prodloužit zhruba o 5 minut? 
 
2. poslední odpolední autobusový spoj z Lanškrouna v 17.45 hod. do Rudoltic žadatelka 
žádá buď posunout až k 19. hodině nebo zavézt nový spoj v 19.00 hod. 
 
3. zavézt nový spoj cca kolem 8.00 hod.ráno z Rudoltic do Lanškrouna 
 
 
ODPOVĚĎ ČSAD: 
1) Čekací dobu na lince 700997 Lanškroun – Rudoltice –Ostrov mezi spoji číslo 5 a 6  
na zastávce Rudoltice,u školy prodloužit bohužel není možné, protože po příjezdu spoje číslo 6 
do Lanškrouna pokračuje autobus spojem číslo 7 na Zámeček a zpět do Lanškrouna. 
Přidáním 5 minut čekání by došlo k opoždění příjezdu spoje číslo 8 na 7.53 hod a žáci a studenti 
ze Zámečku by nestihli začátek vyučování v 8.00 hod. 

2) V čase 17.45 odjíždí z Lanškrouna většina posledních autobusů. Není důvod je posouvat  
k 19 hodině. Autobusy odjíždí děti z odpoledního vyučování , kroužků, lidé z odpoledních 
nákupů, prodavačky  atd. Je otázkou, kolik cestujících by jezdilo až po 19 hodině. 
 
3) Zavézt nový spoj po 8 hod z Rudoltic do Lanškrouna bychom mohli. Otázkou je pouze jeho 
financování. Pokud bude mít obec o takové spojení zájem, jsme připraveni je zajistit. 
Znamenalo by to ale zavedení spoje z Lanškrouna do Rudoltic a zpět do Lanškrouna. Celkem 
tedy buď 8 km od školy, nebo 12 km z točny od mostu a zpět do Lanškrouna. 

To samé platí o případných večerních spojích po 19 hod. z Lanškrouna. Obec by hradila rozdíl 
mezi náklady na spoj a vybraných jízdným. Cena za jeden km je 30,-Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky konzultací starostky obce s autobusovým 
dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. k navrhovaným požadavkům občanů ke změně 
autobusových jízdních řádů. 
Zastupitelstvo obce s ohledem na výsledek konzultací neschvaluje žádnou z navrhovaných změn 
autobusových jízdních řádů na trase Lanškroun – Rudoltice a zpět. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 



• Country víkend – záštita obce 
 
Bártlová – Ve dnech 17. – 19.9.2010 proběhl na sále kulturního domu „Country víkend“, 
pořádaný tanečním kroužkem SEDMIKRÁSKY. Po dohodě se zástupci pořadatele –  
p. Ludmilou Jónovou a Helenou Filípkovou převzala nad touto akcí obec záštitu s tím, že jim 
přispěje finanční částkou ve výši 1.000,- Kč.  
 
Zastupitelstvu předkládám na vědomí vyúčtování nákladů country víkendu, které v celkové 
hodnotě činily 3.027,- Kč. Vyúčtování je ze dne 20.9.2010 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí záštitu obce při pořádání akce COUNTRY VÍKEND ve dnech 
17.-19.9.2010, konané na sále Kulturního domu v Rudolticích, organizované tanečním kroužkem 
SEDMIKRÁSKY. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování nákladů akce COUNTRY VÍKEND, 
zpracovaného zástupcem pořadatele p. Ludmilou Jónovou, a to v celkové výši 3.027,- Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu 
obce jako příspěvku na náklady spojené s touto akcí, pořádané pod záštitou obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

• Protokol z ÚJ ze dne 2.9.2010 na MěÚ v Lanškrouně (přistavení kontejneru 
v zahrádkářské kolonii na katastru města Lanškroun) 

 
Bártlová – Dávám zastupitelstvu na vědomí výsledky ústního jednání ze dne 2.9.2010  
na Městském úřadu v Lanškrouně, o které jsem požádala v souvislosti s neplněním dohody města 
Lanškroun ohledně přistavení kontejneru do zahrádkářské oblasti (cihelna) na katastru města 
Lanškroun. Jednání na náš popud svolal odbor ŽP při MěÚ v Lanškrouně a zúčastnil se ho 
kromě úředníků tohoto odboru i místostarosta města Lanškroun. Výsledkem jednání byla 
opětovná dohoda o zajištění kontejneru ze strany města do zahrádkářské oblasti s tím, že město 
Lanškroun projedná navíc změnu své vyhlášky (zrušení, osvobození od poplatku). 
 
Umístění kontejneru jsem však bohužel musela před pár dny u MěÚ Lanškroun urgovat a po 
dnešním telefonickém rozhovoru s jednatelem TS Lanškroun to nevypadá, že by tam již byl 
umístěn. 
 
Jednání byla přítomna pí. B. s rodinou, která je vlastníkem objektu v zahrádkářské kolonii 
Lískovec. Pí B. seznámila zastupitele se svým názorem a svými námitkami a požadavky k dané 
věci. Tyto byly s pí B. paní starostkou prodiskutovány. Jedná se o běžné námitky většiny 
vlastníků rekreačních objektů, konzultované též i s KÚ Pardubice. 
 
Starostkou Lenkou Bártlovu bylo přislíbeno, že v případě dalších jednání o této věci bude paní 
B. kontaktována. S tím paní B. souhlasila a požádala o záznam tohoto příslibu do zápisu. Paní B. 
je zaměstnankyni Městského úřadu v Lanškrouně, odboru Stavebního úřadu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o jednání na MěÚ v Lanškrouně dne 2.9.2010 
ohledně přistavení kontejneru v zahrádkářské kolonii „Cihelna“ na katastru města Lanškroun. 
 
 



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

 
• Žádost o změnu technologie při údržbě zeleně (A.P.) 

Bártlová – Paní A.P., bytem XXX podala na obecní úřad žádost o změnu údržby zeleně 
v lokalitě Zámeček, a to tak, aby obec (VISION Rudoltice s.r.o.) nepoužívala technologii 
mulčování, neboť z tohoto stylu údržby zeleně má zdravotní problémy nejen ona. Travní hmota 
čpí, zapáchá, není na to hezký pohled. 
 
Obecní úřad ani VISION Rudoltice žádnou další žádost v tomto směru nezaznamenala. Údržba 
zeleně formou mulčování je nejlevnější údržbou travnatých ploch, jedná se o ekologickou 
likvidaci trávy a plevelů a dle mých informací provádí údržbu zeleně formou mulčování např.  
i na lanškrounských sídlištích. Po podání stížnosti byla provedena prohlídka travnatých ploch 
v lokalitě Zámeček a žádné čpění či zápach nebyl zjištěn. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu technologie při údržbě zeleně v lokalitě Zámeček, a to 
zejména z finančních důvodů. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost žadatelce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

• Informace o přednostním právu akcionáře upsat část nových akcií (ČSAD Ústí 
nad Orlicí, a.s.) 

Bártlová – Dne 3.9.2010 Představenstvo společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. sdělilo obci 
informaci o přednostním právu akcionáře upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke 
zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Řádná 
valná hromada společnosti rozhodla dne 28.6.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti 
upsáním nových akcií peněžitými vklady. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 9 687 000 
Kč vydáním 9 687 kusů akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere informaci představenstva společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.  
o přednostním právu akcionáře upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti na vědomí,  
a současně prohlašuje, že svého přednostního práva akcionáře nevyužije. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 

• Žádost o zakoupení stolů na stolní tenis (D.Ž.) 
 
Žáček – Chtěl bych podat tento návrh na doplnění vybavení tělocvičny o 2 stoly na stolní tenis. 
Zjistil jsem, že cena takového slušného stolu je 7.000 – 8.000,- Kč. Žádám o to z toho důvodu, 
že jsem se rozhodl ve spolupráci s obcí znovu obnovit činnost oddílu stolního tenisu, který tu 



zhruba před 20-ti lety fungoval. Oslovil jsem občany, zda by o to byl zájem a už se mi ozvalo 
několik dospělých i dětí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dovybavení tělocvičny Rudoltice o dva ks stolů na stolní tenis 
v celkové max. výši 20.000,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje p. D.Ž. zajištěním nákupu těchto stolů. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
25) Diskuse 
 
Dotaz – Jak to vypadá se zavedením kabelové televize v obci? 
Bártlová – Provoz kabelové televize je závislý na vedení optického kabelu a toto vedení je zase 
závislé na výstavbě cyklostezky. Optický kabel má být veden pod veřejným osvětlením 
cyklostezky, takže v tuto chvíli to ještě nemůže být uskutečněno. Společnost OMEGA tech, s.r.o. 
navrhla obci, že by optický kabel po dolní obci vedla „vrchním vedením“. Zejména proto, že to 
bude schůdnější z toho důvodu, že by se nerozkopala obec.  
Dotaz – Když jsme u té cyklostezky, na kolik procent je tedy jisté, že v příštím roce bude ta 
výstavba realizována? 
Bártlová – Zástupcům svazku mělo být neofic. řečeno, že v příštím roce by dotace snad již měla 
dopadnout. Nikdo vám ale v tuto chvíli neřekne, zda-li bude SFDI v příštím roce ještě vůbec 
fungovat. I státní fond vidí tento úsek jako velmi nebezpečný… 
 
Zasedání skončeno v 23.05 hod.



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/30/09/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 

jehož předmětem jsou volby, DHIM knihovna, DHIM družina (ze vstupného), úroky 
z úvěru, rekonstrukce středu obce, VS služby, splátka úvěru, rekonstrukce tělocvičny a 
kulturního domu – vícenáklady, dotace z HČ do rozpočtu obce, autobusová zastávka a 
další změny 

d) prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy č. 203 N 02/50, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a kterým Pozemkový fond České republiky a Obec Rudoltice shodně 
prohlašují, že nájemní smlouva č. 203 N 02/50 uzavřená dne 15.7.2002 je neplatná v části 
týkající se nemovitostí v evidenci KN 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a 
obci Rudoltice, a to od 5.8.2007, neboť výše uvedené nemovitosti nenáleží do správy 
Pozemkového fondu ČR; 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 mezi Pozemkovým fondem 
České republiky na straně jedné jako pronajímatelem a Obcí Rudoltice na straně druhé 
jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je vypuštění 
p.p.č. 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci Rudoltice z nájemní smlouvy 
č. 203 N 02/50, uzavřené dne 15.7.2002. 

e) prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy č. 109 N 10/50, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a kterým Pozemkový fond České republiky a Obec Rudoltice shodně 
prohlašují, že nájemní smlouva č. 109 N 10/50 uzavřená dne 30.4.2010 je neplatná v části 
týkající se nemovitostí v evidenci KN 849/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci 
Rudoltice, a to od 1.5.2010, neboť výše uvedená nemovitost nenáleží do správy 
Pozemkového fondu ČR; 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 109 N 10/50 mezi Pozemkovým fondem 
České republiky na straně jedné jako pronajímatelem a Obcí Rudoltice na straně druhé 
jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je vypuštění 
p.p.č. 849/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci Rudoltice z nájemní smlouvy č. 109 N 
10/50, uzavřené dne 30.4.2010, a dále rozšíření předmětu nájemní smlouvy o p.p.č. 82/28, 
782/2, 856, 1646/21, 1646/24, 2215/1, 2744/3, 4188, 4208 a 4556, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna a obci Rudoltice. 

f) uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti mezi J.N. a M.N., oba trvale 
bytem XXX, na straně jedné jako prodávajícími a Obcí Rudoltice na straně druhé jako 
kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je převod 
vlastnictví k p.p.č. 415/3 a 415/4 za sjednanou kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2, celkem 
tedy za kupní cenu ve výši 2.700,- Kč. 
Náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti hradí kupující – tedy 
Obec Rudoltice. 

g) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 14.12.2009 mezi 
Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, jako věřitelem, a Obcí 
Rudoltice jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
změna způsobu splácení úvěru dle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku. 

h) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Trading M&K, a.s. se sídlem Praha 6, 
K Roztokům 114/13, jako oprávněným z věcného břemene a obcí Rudoltice jako 
povinným z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene k p.p.č. 4388, 4389, 4395, 4461, 4467, 4462, 4476 
a 4478, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 
v rozsahu stanoveným GP č. 165/2010 ze dne 7.9.2010 ve prospěch oprávněného, 
spočívající v právu vstupu na pozemky, chůze a jízdy, právu zřízení, uložení a 



provozování inženýrských sítí, povinnosti provádění správy, údržby, oprav a úprav 
předmětu věcných břemen a dále v povinnosti oprávněného uvést po provedených 
činnostech na své náklady pozemky do původního stavu, to vše za úplatu formou 
jednorázové úhrady ve výši 77 200 Kč. 

i) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2002506/VB1 mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
společností 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 (stavba Rudoltice, II. etapa – rekonstrukce nn) na p.p.č. 3451/11, 69, 3089/1, 
3088/13, 3451/3, 3259/6, 3449, 429, 436/1, 3093/5 a st.p.č. 239, zapsaných na LV č. 
10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí, a to za finanční náhradu v celkové výši 11 000 Kč. 

j) Ceník individuálního pronájmu tělocvičny Rudoltice, platný od 1.10.2010, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

k) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a DS IINTEX s.r.o. 
jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích dne 
25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 

l) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a ZV KOVO s.r.o. 
jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích dne 
25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 

m) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a RYDO, spol. s r.o. 
jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích dne 
25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč. 

n) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem a PROPLAST, spol. 
s r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
provedení reklamy na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích dne 
25.9.2010, za což je stanovena cena díla ve výši 10.000,- Kč 

o) uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a Trading M&K a.s. 
jako dárcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční dar 
na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích, za což je stanovena 
cena díla ve výši 20.000,- Kč. 

p) uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a EMPEMONT s.r.o. 
jako dárcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je finanční dar 
na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny v Rudolticích, za což je stanovena 
cena díla ve výši 10.000,- Kč. 

q) poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a mateřské škole Rudoltice z rozpočtu 
obce ve výši 6.091,- Kč na pořízení drobného majetku do třídy Školní družiny v budově 
čp. 95 v Rudolticích. 

r) s účinností od 1.10.2010 k žádosti Mgr. Jaroslavy Janů, bytem Rudoltice čp. 130, 
bezplatný pronájem tělocvičny (bez sprch) pro účely „Cvičení pro rodiče s dětmi“. 

s) bezplatný pronájem sálu KD, popř. bytu pro nenadálé události v budově KD – čp. 95 pro 
účely „Kreativních dílen v Rudolticích“ pod vedením Dagmar Brýdlové, a to s účinností 
od 1.10.2010 do 31.12.2010. 

t) prodej p.p.č. 3446/18 o výměře 41 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku 
z p.p.č. 3446/7, 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 manželům 
Miloši Prchlíkovi, bytem Rudoltice 180 a Soně Prchlíkové, trvale bytem Damníkov 2 za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 410,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 
2355-71/10, vypracovaného Jiřím Pokorným, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a 
odhady nemovitostí, se sídlem Lanškroun, Slepá 147; 



 
prodej p.p.č. 3446/19 o výměře 190 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku 
z p.p.č. 3446/7, 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 Tomáši 
Prchlíkovi a Tomáši Perchlikovi, oba bytem Rudoltice čp. 165, za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 7900,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 2355-71/10, 
vypracovaného Jiřím Pokorným, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí, se sídlem Lanškroun, Slepá 147. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 

u) záměr prodeje st.p.č. 82 zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

v) záměr pronájmu části p.p.č. 417/1, znázorněné ve výřezu z  kat. mapy, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

w) záměr pronájmu částí p.p.č. 3354/1 a 89/21, znázorněných ve výřezu z  kat. mapy, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

x) zajištění dopravní značky vyhrazené parkoviště – IP 12 a plné finanční krytí nákladů na 
její pořízení z rozpočtu obce pro účely rezervace parkovacího místa pro osobní automobil 
zn. RENAULT MEGANE SCENIC s registrační značkou: 2E9 82-36, a to co nejblíže 
k hlavnímu vchodu bytového domu čp. 621. 

y) zakoupení domácích přijímačů pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov (RC1) 
z rozpočtu obce, a to v počtu zájemců z řad občanů obce, k jejichž bydlišti prokazatelně 
hlášení místního bezdrátového rozhlasu nedosahuje; 
 
poskytnutí 1 ks domácího přijímače pro příjem bezdrátového rozhlasu každému takovému 
žadateli - občanovi (max. 1 ks/dům) formou zápůjčky za složenou vratnou zálohu ve výši 
500,- Kč. 

z) 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.5 v budově čp. 264. 

aa) dovybavení tělocvičny Rudoltice o dva ks stolů na stolní tenis v celkové max. výši 
20.000,- Kč včetně DPH. 

 
2) Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 
a) se změnou místa poskytování školských služeb u školní družiny při Základní škole a 

mateřské škole v Rudolticích v nejbližším možném termínu.  
Toto usnesení bude přílohou k Žádosti o změnu místa školní družiny. 
 

3)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
a) že od posledního zasedání zastupitelstva obce nebyly podány žádné stížnosti 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) informace o právních záležitostech obce Rudoltice v posledních dvou letech, poskytnuté 

s ohledem na konec volebního období a v souvislosti s plněním povinnosti starosty dle 
ust. § 103, odst. 4, písm. e) zák. o obcích o informování veřejnosti o činnosti obce, 
zpracované na základě pověření starostkou obce - Mgr. Janou Hamplovou, právní 
zástupkyní obce. 

d) Protokoly o fyzické kontrole naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro 
příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb., a to ohledně IIIa. a IIIb. etapy bytové 



výstavby v lokalitě Zámeček, tj. celkem 94 nájemních bytů, provedené dne 29.9.2010; 
termín další kontroly, který byl stanoven na 27.10.2010. 

e) návrh správce lesního hospodářství obce Rudoltice p. Zdeňka Papíka ml. ohledně nového 
způsobu obchodování se dřevem – „Prodej dříví na Pni“ s tím, že rozhodnutí o případné 
změně způsobu obchodování se dřevem ponechávám na rozhodnutí zastupitelstva obce, 
které vzejde z komunálních voleb, konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010. 

f) sdělení Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích 
dne 30.8.2010.  

g) sdělení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, doručené Obecnímu úřadu 
v Rudolticích dne 25.8.2010.  

h) že s účinností od 1.10.2010 bude mezi Obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. 
uzavřena nájemní smlouva na prostory nově zrekonstruované tělocvičny včetně zázemí 
(vyjma prostor školní družiny a zázemí) v budově Kulturního domu v Rudolticích. 
Cena za pronájem těchto prostor bude stanovena cenou obvyklou, a to na základě 
konzultací se znalcem. 

i) Kolaudační souhlas s užíváním stavby „stavební úpravy severní části stávajícího objektu 
čp. 95 v obci Rudoltice na pozemku st.č. 7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna“, vydaný dne 
21.9.2010 Městským úřadem v Lanškrouně pod č.j. MULA 31573/2010/SU/B. 

j) provozní řád tělocvičny Rudoltice včetně přílohy – provozního řádu horolezecké stěny. 
k) výpověď z nájmu bytu č. 12 v domě čp. 608, podanou paní L.T., bytem tamtéž, dne 

31.8.2010; 
výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 603, podanou panem L.M., bytem tamtéž, dne 
8.9.2010; 
výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 264, podanou manžely R. a E. J., bytem tamtéž, 
dne 29.9.2010. 

l) výsledky konzultací starostky obce s autobusovým dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 
k navrhovaným požadavkům občanů ke změně autobusových jízdních řádů. 

m) záštitu obce při pořádání akce COUNTRY VÍKEND ve dnech 17.-19.9.2010, konané na 
sále Kulturního domu v Rudolticích, organizované tanečním kroužkem 
SEDMIKRÁSKY; 
vyúčtování nákladů akce COUNTRY VÍKEND, zpracovaného zástupcem pořadatele p. 
Ludmilou Jónovou, a to v celkové výši 3.027,- Kč; 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu obce jako příspěvku na 
náklady spojené s touto akcí, pořádané pod záštitou obce. 

n) informace o jednání na MěÚ v Lanškrouně dne 2.9.2010 ohledně přistavení kontejneru 
v zahrádkářské kolonii „Cihelna“ na katastru města Lanškroun. 

o) informaci představenstva společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. o přednostním právu 
akcionáře upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a současně prohlašuje, 
že svého přednostního práva akcionáře nevyužije. 

 
4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 
a) starostku obce k podpisu prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy – bod č. 1 písm. 

d) tohoto usnesení 
b) starostku obce k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě – bod č. 1 písm. d) tohoto 

usnesení 
c) starostku obce k podpisu prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy – bod č. 1 písm. 

e) tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě – bod č. 1 písm. e) tohoto 

usnesení 
e) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. f) tohoto usnesení 
f) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. h) tohoto 

usnesení 



g) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. i) tohoto 
usnesení 

g) starostku obce k sepsání a podpisu kupních smluv – bod č. 1 písm. t) tohoto usnesení 
h) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků – bod č. 3 písm. k) tohoto usnesení 
i) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu – 

bod č. 1 písm. z) tohoto usnesení 
j)   Daniela Žáčka zajištěním nákupu stolů na stolní tenis – bod č. 1 pím. aa) tohoto usnesení 

 
5) Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
a) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 6.091,- Kč 

nejpozději do 31.12.2010 – bod č. 1 písm. q) tohoto usnesení 
b) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost pronajímateli, tj. společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. s tím, že takto ušlý pronájem bude pronajímateli hrazen na základě jeho fakturace 
z rozpočtu obce. – bod č. 1 písm. r) tohoto usnesení 

c) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnosti žadatelce – paní Dagmar Brýdlové, bytem 
Rudoltice. – bod č. 1 písm. s) tohoto usnesení 

d) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st.p.č. 82, zapsané na LV č. 
10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

e) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části p.p.č. 417/1, 
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

f) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu částí p.p.č. 3354/1 a 
89/21, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

g) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost žadatelce – p. V.B., zákonné zástupkyni M.B., nar. 
XXX, oba bytem XXX – bod č. 1 písm. x) tohoto usnesení 

h) společnosti VISON Rudoltice s.r.o. zajištění dopravní značky vyhrazené parkoviště – IP 
12 k domu čp. 621 – bod č. 1 písm. x tohoto usnesení 

i) obecnímu úřadu uvědomit o této možnosti občany obce – bod č. 1 písm. y) tohoto 
usnesení 

j) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost žadatelce – bod č. 6 písm. b) tohoto usnesení 
 

6) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
a) žádnou z navrhovaných změn autobusových jízdních řádů na trase Lanškroun – Rudoltice 

a zpět – bod č. 3 písm. l) tohoto usnesení 
b) změnu technologie při údržbě zeleně v lokalitě Zámeček, a to zejména z finančních 

důvodů. 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
Ověřili:  Erika Kohoutová 
  Daniel Žáček 



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 --- --- 

 
 
 
 



zastupitelé 
 

 červenec   srpen   září 
 

 

 

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

Bártlová Lenka 29 --- --- 14 --- --- 32 --- --- 

Kohoutová Erika 29 --- --- 13 1 --- 32 --- --- 

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

Rezek Oldřich 29 --- --- 13 --- 1 32 --- --- 

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

Skalický Tomáš --- --- --- 11 1 2 --- --- --- 

Stránská Iva 29 --- --- 13 1 --- 32 --- --- 

Žáček Daniel 29 --- --- 14 --- --- 31 --- 1 

 
 
 

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 


