
Výpis  
Jednání zastupitelstva Obce Rudoltice dne 11.9.2007 

 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/28/08/07 
4) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva poz. parcel v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene průchodu, průjezdu, 

užívání a vedení inženýrských sítí (Obec Rudoltice- J. a J. Hýblovi) 
6) Žádost o koupi pozemku (p. Odlévanková) 
7) Žádost o koupi pozemku (p. M. Šabata) 
8) Žádost o koupi pozemku (Zvárovi) 
9) Smlouva o podnájmu bytu (E. Bednářová – P. Hegerová) 

10) Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě čp. 265 
11) Smlouva o dílo ČOV (Z. Nekovář) 
12) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí u obce Rudoltice za rok 2007 
13) Nařízení Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj č. 9/2007 o ukončení 

mimořádných veterinárních opatření  
14) Oznámení o zahájení kolaudačního řízení 
15) Oznámení o zahájení správního řízení k trvalému omezení funkce lesa 
16) Oznámení o zahájení správního řízení – oprava rybníka 1 
17) Závazné stanovisko k proj. dok. pro územní řízení stavby relax. centra 
18) Návrh na zřízení stavební a bytové komise; závady v obecních bytech 
19) Finanční dar na podporu ZŠ a MŠ 
20) Návrh na změnu termínů jednání OZ 
21) Různé 

a) Stanovisko odboru ŽP k proj. dokum. “Nový zámek u Lanškrouna” 
b) Informace ČSÚ o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství “ZEM 

2007” 
c) MAS Karel, občanské sdružení – žádost o publicitu (vyhlášení programu 

LEADER) 
d) Mopos Communications, a.s. – nabídka rekonstrukce a modernizace (drátové 

100V rozhlasy, bezdrátové analogové nebo dig. rozhlasy 80 Mhz nebo 160 
Mhz) 

e) Žádost o povolení k mýcení dřevin 
 
 
Přítomni: L. Bártlová, I. Skalická, E. Kohoutová, O. Rezek, I. Stránská 
 
Omluveni: M. Sodomková, D. Žáček 
 
Nepřítomni: O. Kolomý, J. Janisch 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
L. Bártlová pořizuje soukromý audiozáznam z jednání pomocí diktafonu. 
 



 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 20.05 hod. starostkou E. Kohoutovou. 
 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 
 
Návrh zapisovatele: L. Bártlová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Stránská, Rezek 
 

Hlasování o schválení zapisovatele, ověřovatelů: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/28/08/07 
 
a) R. Kohout – dopis ohledně kaštanové aleje – bude splněno do 13.9.2007 
 
b) Starostka – kupa nepořádku u bytovky čp. 261 –  bylo řečeno, že je tam posekána tráva, 
která hnije, že je potřeba ji odvézt, odvezeno pl. Řehořem s pomocníky, neodvezeno všechno, 
protože nešlo o trávu, do 12.9.2007 bude odvezen zbytek 
 
c) L. Bártlová – konzultace ohledně prodeje bytu č. 1 v domě čp. 12 – splněno 
Smlouva o převodu vlastnictví bytu ze dne 9.12.1997, a to č. 12/1 v domě čp. 12 v 
Rudolticích byla z důvodu předčasného převodu vlastnictví na jiného majitele (nejdříve po 
10ti letech od platnosti smlouvy) porušena. V případě porušení tohoto závazku je obec 
oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi cenou bytu stanovenou soudním 
znalcem z oboru oceňování nemovitosti ke dni přechodu vlastnictví k převáděné bytové 
jednotce a cenou ujednanou v této smlouvě. 
S ohledem na shora uvedené je obec nucena vejít v jednání s manžely Bufkovými. 
Lenka Bártlová si toto bere na starost. 
 
d) M. Sodomková – podrobnosti ohledně vítání občánků – splněno 
 
d) L. Bártlová – ucházení plynu na čp. 261 – splněno 
Otázka ucházení bytu byla konzultována již následujícího dne, tzn. 29.8.2007, s p. P. 
Kollertem – pracovníkem plynáren. Tento tuto problematiku znal, ovšem, jak sdělil, toto se 
již plynáren netýkalo; Proto byl telefonicky kontaktován p. Dudek, který přislíbil nápravu do 
dvou dnů.   
Toto bylo následně oznámeno p. Chládkové. 
Kohoutová – vše je již v pořádku 
 
e) I. Skalická – článek do LL – splněno 
 
f) I.Skalická – výzva majitelům pozemků na horním konci – odsouvá se na příští jednání 
 



4) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva poz. parcel v k.ú. Rudoltice u   
Lanškrouna 

 
 
Kupní smlouva, uzavřená mezi Obcí Rudoltice a J. Tejklem na p.p.č. 18/2 
 

Hlasování o schválení smlouvy: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
Kupní smlouva a dohody o zřízení předkupního práva p.p. v k.ú. Rudoltice (Obec Rudoltice – 
M. Křivohlávek) 
Kupní smlouva a dohody o zřízení předkupního práva p.p. v k.ú. Rudoltice (Obec Rudoltice – 
manželé Hrochovi) 
Kupní smlouva a dohody o zřízení předkupního práva p.p. v k.ú. Rudoltice (Obec Rudoltice – 
manželé Stejskalovi) 
Kupní smlouva a dohody o zřízení předkupního práva p.p. v k.ú. Rudoltice (Obec Rudoltice – 
manželé Pokorný) 
Kupní smlouva a dohody o zřízení předkupního práva p.p. v k.ú. Rudoltice (Obec Rudoltice – 
p. Smrkal, p. Baranovská) 
 
P. Bártlová – Navrhuji tyto smlouvy odsouhlasit s tím, že budou opravena data. Dále 
doporučuji namísto konkrétních dat tvořit tečky, aby mohla být dopisována data aktuální 
v ruční formě. 
 

Hlasování o schválení shora uvedených smluv: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene průchodu, průjezdu, 

užívání a vedení inženýrských sítí (Obec Rudoltice – J. a J. Hýblovi) 
 
J. Hýbl – Ještě chci uvést k tomu, že bylo nutné smlouvu přepracovat: Náležitostí smlouvy 
pro zápis do KN není nutné uvádět účastníka, který bude platit náklady se sepsáním smlouvy 
a vkladem do KN. Tyto náklady samozřejmě nesu já, nic jiného mi nezbývá. 
 

Hlasování o schválení smlouvy: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
S p. starostkou domluvena schůzka k podpisu na 16. hodinu zítřejšího dne. 
 
6) Žádost o koupi pozemku (Odlévanková) 
 
p starostka – Je třeba zjistit, zda se na pozemku nenachází nějaké sítě. Jedná se o pozemek 
parc. č. 215. Do příštího jednání zjistím, zda zde nevedou inženýrské sítě. 



 
7) Žádost o koupi pozemku (p. M. Šabata) 
 
p. starostka - Jedná se o septik naproti Němečkovým u transformátoru Tento pozemek se ani 
prodávat nemůže, jak všichni víme. V současné době to není možné. 
p. Rezek – jedná se o malinké místečko 
p. Tejklová – pozemek je malý, pouze tak na zahradní sezení 
 
8) Žádost o koupi pozemku (Zvárovi) 
 
p. starostka – zatím nemůžeme tento pozemek prodat, nepatří obci. Až budou parcely 
převedeny na obec Rudoltice, budeme jednat o možném odprodeji. 
 
Prozatím budou žadatelé informováni, že v současné době pozemky odprodat nelze. 
 
9) Smlouva o podnájmu bytu (E. Bednářová – P. Hegerová) 
 
p. Skalická – je to smlouva o podnájmu bytu, kterou jsme tu již zhruba před půl rokem 
probírali, ale jako podnájemce vystupovala sl. Božáková, která si to nakonec rozmyslela. 
Nyní se tedy jedná o sl. Hegerovou. Byt v čp. 263, kde vlastníkem je Obec Rudoltice a jako 
nájemce je p. Bednářová. Tato chce poskytnout podnájem sl. Hegerové.  
Po prostudování bych navrhovala usnesení: 
 

OZ schvaluje smlouvu o podnájmu bytu mezi p. Bednářovou a sl. Hegerovou 
s podmínkou nutnosti přihlášení trvalého bydliště buď paní Bednářové nebo paní Hegerové 
do Obce Rudoltice s platností nejdříve od 12.9.2007. 
 

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

 
10) Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě čp. 265 
 
p. Skalická - Hejlovi poslali Obci Rudoltice dopis, a to výpověď smlouvy o nájmu bytu a 
současně žádají o vrácení zbytku zálohy ve výši 32.654,- Kč. Já jsem zjišťovala, zda tato 
částka souhlasí, a zjistila jsem, že nesouhlasí cca o 40 Kč.  
Již jsme jednou projednávali, že o tento byt projevil zájem J. Blažek z důvodu, že se 
s manžely Hejlovými dohodli dopředu. Žádost ohledně tohoto bytu došla obci dne 18.4.2007. 
 
Navrhuji usnesení tohoto znění: 
 
 Žádosti manželů Hejlových o výpověď bytu č. 15 v domě čp. 265 k 30.9.2007 se 
vyhovuje. Vrácení zbytku zálohy zabezpečí účetní obce ve skutečné výši. 
 Byt č. 15 v čp. 265 se přiděluje Jiřímu Blažkovi k 1.10.2007. 
 

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



11) Smlouva o dílo ČOV (Z. Nekovář) 
 
p. starostka cituje znění smlouvy, smlouva o výkonu funkce odborného dozoru nad provozem 
čistírny odpadních vod v obci pro sídliště Zámeček. Ke smlouvě je přiložena informace co 
všechno nepatří na záchod, do koupelny atd. Tyto letáky budou rozmístěny po všech 
bytových domech, dostanou se do všech domácností, aby nedocházelo k ucpávání a 
znehodnocování čističek. 
 
p. Macháčková – kdo jej vybíral, zda bylo více zájemců 
p.Kohoutová – my jsme to dostali na stůl nejspíše od p. Smejkala 
p. Skalická – vzhledem k tomu, že mám stejný dotaz jako p. Macháčková, nebudu souhlasit 
s odsouhlasením smlouvy do doby, než nebude zjištěno, jakým způsobem byl vybrán a kdo 
další se o toto ucházel. Navrhuji schválení smlouvy odložit na příští jednání. 
 
Schválení smlouvy odloženo. 
 
Starostka si to bere na starosti. 
 
12) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí u obce Rudoltice za rok 2007  
 
p. Starostka – cituje písemné vyhotovení zápisu; přezkoumání se uskutečnilo dne 30.8.2007, 
provedeno na obecním úřadě; při dílčím přezkoumání nebyly nedostatky zjištěny. 
 
OZ bere na vědomí. 
 
13) Nařízení Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj č. 9/2007 o ukončení 

mimořádných veterinárních opatření 
 
p. Stránská – cituje nařízení shora – Mimořádná veterinární opatření nařízená správním 
úřadem dne 11.7.2007 Nařízením č. 4/2007 ke zdolání nebezpečné nákazy aviární influenzy 
na území Pardubického kraje a ochraně před jejím šířením se ukončují. Nařízení nabývá 
účinnosti dnem 14.8.2007. 
Starostka – na úřední desce to již bylo zveřejněno, prozatím nebylo sejmuto. 
 
OZ bere na vědomí. 
 
14) Oznámení o zahájení kolaudačního řízení 
 
p. Rezek – cituje oznámení a pozvání k ústnímu jednání; oznámení došlo z oboru Stavebního 
úřadu Lanškroun. Kolaudace proběhla dnešního dne od 9 hod., výsledky nám zatím nejsou 
známy. Kolaudace však proběhla, a tím můžeme vzít v patrnost, že byla ukončena II. etapa. 
Můžeme se tedy plně soustředit na III. etapu jako takovou. Kolaudace posledního domu II. 
etapy tedy byla provedena. 
 
OZ bere na vědomí. 
 
15) Oznámení o zahájení správního řízení k trvalému omezení funkce lesa 
 
R. Kohout – jedná se o správní řízení, které je vyvoláno v důsledku změny trasování železnice 



a záboru lesní půdy v tom smyslu, že se rozšířilo ochranné pásmo do obecního lesa; půda 
zůstala sice lesní, ale nelze tam již pěstovat stromy. Proto prakticky obec přichází o finance, o 
výtěžnost. 
p. Papík – já se na to zkusím podívat a pokusím se to nějak vyřešit, zjistím, o co jde a co je 
možné za to získat pro obec, určitě tam bude nějaká finanční náhrada. 
p. Kohout – jde o rozšíření ochranného pásma na lesní půdu, je trvale omezena funkce lesa 
p. Papík – nemůže se tam sázet, těžit atp. 
 
P. Papík si to bere na starosti. 
 
OZ bere na vědomí. 
 
16) Oznámení o zahájení správního řízení – oprava rybníka 1 
 
R. Kohout – jedná se o opravu třetího rybníka (ten nejzadnější rybník), kde by mělo dojít 
k odbagrování a vyvezení bahna ze dna a určité úpravy na hrázi. Jelikož se tato akce bude 
konat v katastru obce Rudoltice, je Obec Rudoltice účastníkem tohoto řízení, takže do 
určitého data, které je zde uvedené, se může zastupitelstvo obce k tomu vyjádřit. 
p. starostka – zatím nám nejsou známy žádné skutečnosti, proč bychom se k tomu měli 
vyjadřovat. 
R. Kohout – k tomu bylo vydáno stanovisko odboru ŽP MÚ Lanškroun, kde se vyjádřili 
jednotlivé orgány. Jsou zde vyjádření, kterých se může prakticky obec chytit a popř. něco 
upřesnit. 
 
OZ bere na vědomí. 
 
17) Závazné stanovisko k proj. dok. pro územní řízení stavby relax. centra 
  
p. Bártlová – Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k proj. dok. pro 
území řízení stavby relax. centra lanškrounska v Rudolticích, jde přesně o stavbu s názvem 
Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích s krytými bazény, saunou, fitness centrem a s 
doprovodnými službami v části území určeného pro občanskou vybavenost. 
Tímto stanoviskem KHS souhlasí s návrhem projektové dokumentace pro územní řízení na 
relax. centrum lanškrounska s tím, že  dalším stupni PD bude řešena následně návaznost a 
dispozice jednotlivých úseků provozu sauny a pl. bazénu, způsob obměny vody pro 
ochlazování bazénu, sauny atp.  
 
OZ bere na vědomí. 
 
18) Návrh na zřízení stavební a bytové komise; závady v obecních bytech 
 
Bytová komise, závady v bytech: 
p. Skalická – byla jsem pověřena p. starostkou pro přípravu statutu bytové komise z toho 
důvodu, že paní starostka by chtěla obnovit činnost této komise. 
Skalická cituje statut komise bytového fondu. Ohledně oprav – bylo jednáno s p. ing. Kalou a 
ing. Smejkalem, kteří v minulosti před zrušením této komise přislíbili, že budou dělat záruční 
a pozáruční servisy. Statut komise se může postupně pozměňovat nebo doplňovat podle toho, 
co bude potřeba. 
p. Bártlová – komise dle zákona o obcích zřizuje rada obce, v našem případě starostka. Pokud 
starostka souhlasí se zřízením zastupitelstvem, není důvod dát o tom hlasovat. 



Hlasování o zřízení bytové komise: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 

p. Skalická – protože jsem jednala s p. starostkou, jednali jsme o množení se závad v bytech 
na Zámečku. Závady, které byly sepsány v únoru nebo březnu, do dnes nebyly vyřízeny, 
protože se to předalo někam, kde se to zastavilo. Já si ty závady vezmu a pokusím se je řešit 
s lidmi, které jsem nakontaktovala a budou pracovat v komisi. Jedná se mimo mě o člověka, 
který bydlí na Zámečku a přislíbil pomoc. Byl by asi nejrychlejší ve zjišťování závad.  
Skalická – navrhuje jako členy komise sebe a p. Petra Konečného. P. Konečný po domluvě se 
mnou s tímto souhlasí. 
 
p. Skalická – na minulém zastupitelstvu jsme odeslali dopis Realitní kanceláři 2K2 z důvodu 
toho, že jsme chtěli zjistit, v jakém stavu je klientela budoucích nájemníků, kteří mají zájem o 
to bydlet v Rudolticích. Postavené bytovky jsou již obsazené, ale dozvěděli jsme se, že i 
přesto, že III. etapa ještě nezačala, jsou tam již klienti, kteří by chtěli bydlet v domech 
postavených v IIII. etapě, a proto jsme RK kontaktovali, abychom zjistili počet těchto 
zájemců, nebot smlouva s RK končí k 31.12.2007. Domnívali jsme se, že by nám RK měla 
poskytnout informace ohledně zájemců o bydlení v Rudolticích. Dostali jsme dopis znění, 
které nyní ocituji. Z tohoto vyplývá, že v podstatě nejsme schopni zjistit, kteří klienti a jejich 
počet mají zájem o to bydlet v Rudolticích, nejsme prostě schopni to z RK 2K2 nějakým 
způsobem vymámit. Proto si myslím, že bychom i nadále měli vstoupit v jednání s RK 2K2. 
Myslím si, že kdyby tam někdo z nás zašel a klienty obtelefonoval, zda by dovolili klientelu 
přemístit na obecní úřad (pokud nám to tedy p,. Kolomá dovolí). Pokud nedovolí, budeme asi 
muset vyvěsit na úřední desku a internet výzvu těmto lidem, aby se nahlásili přímo obci. Do 
příště tedy zavolám p. Kolomé, zda má na klienty telefonní čísla, sama bych je obvolala, 
žádné údaje bych tedy třetí osobě nepředávala. Myslím si, že jich bude hodně. 
 
P. Rezek – to se týká i těch parcel? 
P. Skalická – ano týká se to i těch parcel; vím o lidech, kteří čekají na schválení smlouvy a 
prozatím se na OZ nedostala. Zkusím se nakontaktovat na p. Kolomou, pokud dovolí 
obtelefonovat zájemce, pokud ne, vystavím to na web. 
 
P.Skalická si to bere na starost. 
 
Stavební komise: 
L. Bártlová cituje dopis p. Libora Kocandy ze dne 6.9.2007 a navrhuje starostce zřízení 
stavební komise, jako člena navrhuje pana Libor Kocandu. 
 

Hlasování o zřízení stav. komise, členu komise: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
19) Finanční dar na podporu ZŠ a MŠ 
 
L. Bártlová - Shora citovaným dopisem pana Libora Kocandy byl obci pro účely MŠ a ZŠ 
nabídnut finanční dar, jehož výše, podoba a konkrétní využití bude dojednána. Konkrétní 



využití finanční daru pro potřeby MŠ jsem se již s p. Liborem Kocandou snažila předjednat. 
Vzhledem k žádosti ředitelky školy na jaře t.r. ohledně zakoupení lehátek pro děti do MŠ, 
bylo nabídnuto p. Kocandovi využití finančního daru právě na tyto účely, kdy cena jednoho 
lehátka činí cca 1000 Kč.  
 
Vzhledem ke zcela nevyjasněným otázkám ohledně prodeje lehátek obcí v srpnu loňského roku 
další diskuse na toto téma nezveřejněna. 
 
p. Bártlová prošetří podrobnosti. 
 
20) Návrh na změnu termínů jednání OZ 
 
p. Bártlová navrhuje změnu termínů jednání zastupitelstva, a to každý čtvrtek v sudém 
týdnu od 20.00 hod., tzn. že příští jednání by bylo dne 20.9.2007 s tím, že uzávěrka bodů do 
programu by byla v každý pátek, předcházející čtvrtečnímu jednání, tzn. v každý pátek 
lichého týdne. S tím je spojená nutnost změny usnesení ze dne 7.8.2007 ohledně termínu 
přípravy dokumentů pro potřeby zastupitelů k prostudování, což navrhuji taktéž ke každému 
pátku lichého týdne. A dále změnu termínu vyvěšování aktuálního programu jednání OZ na 
úřední desku, a to vždy nejpozději 3 dny před čtvrtečním jednáním. 
 
Návrh na vydání usnesení: 
 
 Každý čtvrtek v sudém týdnu od 20.00 hod., počínaje dnem 20.9.2007, až do odvolání, 
se v kanceláři Obecního úřadu v Rudolticích bude konat zasedání zastupitelstva Obce 
Rudoltice. 
 Uzávěrka bodů do programu se stanovuje na každý pátek lichého týdne, předcházející 
jednání zastupitelstva. Nejpozději 3 dny před jednáním bude na úřední desce obce vyvěšeno 
upřesnění programu zasedání. 
 Dokumenty k prostudování budou pro potřeby zastupitelů připraveny k vyzvednutí na 
obecním úřadě v každý pátek lichého týdne, předcházející jednání zastupitelstva, nejpozději 
v 19.00 hod.  
p. Skalická – ptám se, zda to bylo konzultováno s ostatními zastupiteli 
p. Bártlová – ano, posílala jsem SMS, z nepřítomných se ozvala Sodomková, Žáček s kladnou 
odpovědí. Asi od tří zastupitelů se mi ale nevrátil ani výpis o přečtení. 
p. Skalická – jde mi v podstatě hlavně o ty, kteří na zastupitelstvo docházejí 
 

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

 
21) Různé 
 

a)  p. starostka – paní ředitelka MŠ a ZŠ mne požádala, zda bychom mohli povolit 
výjimku na rozšíření třídy. Paní starostka cituje žádost ředitelky školy. 
 
p. Skalická –jakým způsobem je zajištěn počet učitelek? Výjimka je určitě potřeba.  
 
P. Kohoutová se domluví s ředitelkou školy. 
 



Hlasování o usnesení ohledně výjimky na 
rozšíření třídy: 
PRO: 5 
PROTI 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 

b) Stanovisko odporu ŽP k proj. dokumentaci „Nový zámek u Lanškrouna“ 
 
R. Kohout – MěÚ, odbor ŽP vydal stanovisko k novému zámku, kde se vyjadřují jednotlivé 
orgány. Týká se to dokumentace k žádosti o vydání a umístění stavby, kdy p. Kokeš jakožto 
stavitel vydal dokumentaci, kde popisuje, jak by věž zámečku měla vypadat + přilehlé 
pozemky. Obce se týká to, že bude třeba vykácet stromy, které jsou na sklepeních zámku. Je 
to naplánované asi do jednotlivých částí, protože se pouze rekonstruuje věž. ŽP to schvaluje 
s tím, že požádat o kácení musí naši obec. Vyjadřuji se zde za ŽP při obci Rudoltice 
p. Tejklová – to přeci musí povolit obec Rudoltice, takže pokud se obec do 30ti dnů 
nevyjádří, tím v podstatě souhlasí.  
 
OZ bere na vědomí 
 
p. Šerkopová – když mluvíme o stromech – nyní ve čtvrtek se zřítil na zámečku větrem strom 
na pomníček. Ptám se, zda se skácí ten zbytek či nikoliv. 
P. Kohout – jedná se o pozemek s funkcí lesa, zjistím, čí je to majetek a majitele oslovím 

 
c) Informace ČSÚ o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství „ZEM 2007“ 

 
p. Stránská – jedná se o aktualizaci údajů o zemědělcích, naše obec byla vybrána k tomuto 
zemědělskému sčítání, může se přihlásit kterýkoliv občan. Tato informace již visí na úřední 
desce. 
 
 

d) MAS Karel, občanské sdružení – žádost o publicitu (vyhlášení programu 
LEADER) 

 
p. Rezek – jde o přípravu území ústeckoorlicka a lanškrounska, jedná se o program, který 
vypisuje evropská unie, z kterého bude možné čerpat program na 

- informace ohledně sdružení 
- žádost o spolupráci s městy a obcemi o publicitu výzvy k podávání žádostí 
- žádost o vyslovením souhlasu se začleněním obce do MAS Karel, což jsme jako 

obec již udělali (obec nevnáší žádný majetek, ani se nezavazuje k žádným 
příspěvkům) 

- témata jsou různá (zlepšení kvality života ve venkovských oblastech posílení 
místního ekonomického prostředí, zhodnocení místní produkce...) 

p. starostka – kdo má internet, najde si to na internetu, jinak jsem materiály namnožila pro 
potřeby ostatních občanů 
 

e) Mopos Communications, a.s. – nabídka rekonstrukce a modernizace (drátové 
100V rozhlasy, bezdrátové analogové nebo dig. rozhlasy 80 Mhz nebo 160 Mhz) 

 
p. starostka – nabízí rekonstrukci a modernizace obecních rozhlasů, stává se, že mne zastavují 



občané a stěžují si, že na horní části obce není z rozhlasu nic slyšet. Pokusím se spojit s touto 
společností, co vše nabízejí, a pokud naše možnosti budou takové, abychom tuto nabídku 
mohli přijmout, bylo by to dobré. Budu se na to informovat. 
 

f) Žádost o povolení k mýcení dřevin 
 
p. Kohoutová – toto je v podstatě již odezva na shora uvedený bod. Toto si vzal za úkol p. R. 
Kohout, který zajistí, co bude potřeba. 
 

g) cvičení žen  
 
p. starostka – je září, opět začaly aktivity na sále, dostali jsme dotaz, zda budou platit sál 
podle předchozí smlouvy či zda to bude podle platného ceníku. Mám za to, že pokud jsme si 
vytvořili ceník, měli bychom postupovat podle ceníku. Dávám tedy hlasovat o tom, zda bude 
sál na cvičení žen hrazen s ohledem na ceník: 
 

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

 
p. Skalická – napadlo mě nyní, že někdo kdysi dostal na starost, že udělá rozvrh činností na 
sále. Každopádně, pokud to ještě není vyhotoveno, bylo by vhodné toto vyhotovit. Již jsem 
slyšela od vícero lidí, že by bylo vhodné toto udělat. 
 
p. starostka si to bere na starost 
 

h)  p. Šerkopová – mám prosbu na zastupitelstvo – dostali jsme schránku na dopisy, 
ale je přesně v místě, kde se vystupuje s kočárkem z autobusu, tedy na nevhodném místě a 
navíc jsme toto místo chtěli vydláždit, neboť se vystupuje do bláta. Žádáme proto o 
přemístění této poštovní schránky, neboť je právě v místě, kde se z autobusu vystupuje 
s kočárky.  
- předkládá fotografie umístění schránky 
 
p. starostka – když jsem navštívila stavbu za přítomnosti p. Kaly a Šrámka, bylo mi sděleno, 
že pokud by se našli občané, kteří by byli ochotni a schopni toto udělat, tedy vydláždit, stačí 
zajít za p. Šrámkem nebo p. stavbyvedoucím a s nimi se domluvit. 
p. Stránská – myslím si, že autobus zastavuje mimo vydlážděnou plochu 
p. Šerkopová – vydlážděná plocha je krátká, je to tam nešťastně řešeno 
 
Bytová komise si to bere na starosti. 
 

ch) p. Čírtková – mohla bych znát členy finančního a kontrolního výboru? 
Kohoutová – výbory se stále rekonstruují 
Skalická – je to pouze v návrzích 
 

i) p. Onderková – bydlím na zámečku, přišla jsem kvůli závadám, teď slyším, že je 
bytová komise – na koho se tedy obracet v případě akutní závady? 
 



p. Skalická – nyní se obracejte přímo na mě – sděluje telefonní číslo 
p. Onderková – byla jsem pověřena, abych se zeptala, jak je to s těmi zálohami (tříměsíční 
nájemné, které jsme platili dopředu) 
p. Kohoutová – jedná se o kauci, která tam musí neustále být. 
p. Onderková - Pokud budu tedy poctivě platit nájem, tak co? Pokud zemřu, jak to bude 
řešeno? 
p. Skalická, Bártlová – pokud zemřete, bude to řešeno v rámci dědického řízení 
 

j) p. Čírtková – za jak dlouho bude sestaven finanční výbor? 
 
p. Skalická – momentálně je to opravdu v jednání 
p. Bártlová se dotazuje p. Čírtkové, zda by nechtěla být sama členkou finančního výboru – 
tato odpovídá, že ne 
 

k) p. Tejklová – zastupitelstva se zúčastňujeme jako občané obce, jako občané máme 
právo se zasedání zúčastnit, nechápu, proč jsme na webu uváděni jako hosté??!! 
 
p. Bártlová – nechápu, v čem je problém, již se to nebude opakovat 
 

l) p. Janata – 21.8. bylo na OZ uvedeno, že bude řešena do týdne finanční otázka obce. 
Ptám se, jak je to nyní? 
 
p.Skalická – byla oslovena firma Daně – Audit a.s., včera tady byl p. Novák, došlo k jednání. 
Tato firma povede účetnictví f. Vision, audit bude proveden v podstatě v rámci ceny vedení 
účetnictví. My na to opravdu nejsme fundovaní. Co bylo potřeba za měsíc červenec udělat 
(bylo uvedeno v usnesení starosty), jsem udělala. Faktury, které měly splatnost do 6.9., se již 
zaplatily a faktury, které jsou nad 6.9. si zítra přebírá účetní firmy p. Nováka a začnou účtovat 
zítřejším dnem. Tyto tedy budou řešeny ihned, budou průběžně zjišťovat finanční stav obce.  
p. Janata – již je nějaká smlouva? 
p. Skalická – zítra si přebírají dokumenty, smlouva se zítra snad podepíše, p. Novák si je 
vědom rizikovosti a i přesto nám slíbil pomoc. Jsme rádi, že jsme získali takového odborníka, 
protože nikdo z nás by toho nebyl schopen. Cena je obvyklá, není vůbec vysoká. Dokonce 
bych řekla, že je nižší než obvyklá.  
p. Tejkl – je to levnější, než odhad, který jste tady minule řekla, paní Skalická? 
p. Skalická – ne, není to levnější 
 

m) p. Cink – 21.8. jsem byl na OZ – bavil jsem se ohledně faktur, slíbili jste mi, že se 
to bude řešit 
 
p. Skalická – nedostali jsme se do banky to zaplatit ihned, ale p. Šrámek vybral peníze a 
pokud jsem informována, p. Šrámek vám je zaplatil. 
p.Cink – Zajímá mě, zda to byla iniciativa Šrámka či někoho ze zastupitelstva 
p. Skalická – šla jsem za panem Šrámkem a domluvili jsme se, že on to zaplatí 
 
p. Cink – dále jste mi slíbili, že se to již nebude opakovat, pokud budou faktury placeny ke 
konci splatnosti, já se k tomu zařídím. Teď tam mám faktury za nějakých 570 tisíc Kč, což je 
pro mou firmu hodně a jelikož musím svým chlapům zaplatit, 10. jsou výplaty, na účtě dnes 
ještě peníze nemám. Proto již druhý den běhám a sháním úvěry, abych jim mohl zaplatit. 
Dokážu pochopit, kdyby peníze nebyly nebo něco takového, ale peníze jsou, vázne to někde 
jinde. Slíbili jste mi, že se to už nebude opakovat, uběhly tři týdny a situace se opakuje. 



p. Skalická – viděla jsem fakturu na částku 169 tisíc Kč, prohlížela jsem to, nelze, abych teď 
do toho lezla, když se to bude předávat. Zítra si to převezme ing. Novák a bude se to řešit. 
p. Cink – problémy jsou, já to chápu, ale musí mi to někdo říct, musíme komunikovat! Vy 
jako zastupitelé jste si dali dodatek do smlouvy penále, když mi něco nesplníme. Já jsem na to 
reagoval tak, že mám za každý den prodlení tisíc Kč. Dále – myslím si, že p. Šrámek sem dal 
otevřený dopis, myslím, že o něm víte, byl by velký problém ho tu přečíst? 
p. Stránská – opravdu se ohrazuji, neboť ten dopis je přímo adresován dvěma nebo třem 
osobám, jak je možné, že o tom víte. Byl vám adresován, pane Cink? 
p. Skalická – také navrhuji, aby byl přečten je zajímavé, že o tom nevíme my jako zastupitelé, 
ale vědí o tom dodavatelé. 
p. Cink – vím, že pan šrámek poslal nějaký dopis, proto chci, aby byl přečten, nevím, co 
v něm je, ale vím, že se to týká i mě. 
 
Paní starostka cituje oznámení firmy Vision. 
 
p. starostka – jedná se o oznámení firmy Vision, toto jsem dostala až ve tři hodiny odpoledne 
do ruky. Myslím si, že toto muselo být jasné p. starostovi, když odstupoval ze své funkce, že 
k něčemu takovému dojde, neboť veškeré finanční operace řídil jen on, protože k tomu 
nikoho jiného nepustil. Když se zeptám chlapů ohledně převodů, v podstatě ani oni nevědí, 
jak to probíhá, neboť mi je řečeno že to dělal starosta. Proto si tudíž musíme nechat 
zprůhlednit tyto toky peněz právě účetní firmou. Já vím, že peníze jsou jak na úvěrovém účtu, 
tak i na dotačních, ale kroky, které jsou k tomuto nutné, je třeba nejprve zjistit! 
p. Cink – promiňte vy nejste schopni za 3 týdny zjistit tento stav? 
p. starostka – ne, bohužel nejsem schopna toto zjistit, protože ani já a ani nikdo z nás nejsme 
ekonomové.  Nejsou to tak jednoduché věci. Účetní firma bohužel dříve nemohla, p. Novák 
byl mimo, proto došlo ke zdržení 
p. Stránská – aby došlo k řádnému zaplacení, musí se vše zjistit, aby došlo k řádným 
předávkám 
p. Cink – smlouvy jsou jasně dané, faktury jsou na základě určitých smluv.  
p.Skalická – např. se jedná o to, že třeba Stavby Rudoltice mají úvěr a je z toho vyčerpáno 
pouze polovina, úvěr je krátkodobý, takže je do konce roku – my nevíme proč je jen polovina, 
nač se měla čerpat druhý polovina? Bývalý starosta to měl nějak promyšlené, my nevíme jak, 
jaké plány s tím měl ... ,on nám to nikdo neřekne,  kdo nám to má říct? My to musíme zjistit! 
Peníze tam opravdu jsou, ale nelze vzít teď peníze ze Staveb a poslat je na Vision, abychom 
měli na pár faktur, protože se nám zdá, že je potřeba ihned zaplatit, když jsou faktury po 
splatnosti např. 4 dny. 
p. Cink – ano, chápu, ale pochopte mou situaci, fakturoval jsem se vlastně s velkým 
zpožděním, protože jsem vždy byl v domnění, že peníze budou hned. Mám tu 15 chlapů, na 
peníze čekají 
p. Konečný – pokud byste byl s p. Šrámkem na stavbě – 2 hodiny tam byl p. Kolomý od 3 do 
5 odpoledne, vy tady napadáte zastupitelstvo, oni nemohou nic vědět, s nimi nikdo nemluví. 
Zeptejte se p. Šrámka, ten vám řekne víc. Dnes jsem p. Kolomého viděl chodit ve dvě hodiny 
po stavbě. Nevím, co tam dělá, myslel jsem, že jste se tam dnes potkali a mohl jste se ho 
zeptat osobně.  
p. Rezek –  dotaz na p. Cinka - pokud půjdu ve čtvrtek na poradu, ptám se p. Cinka, zda se mě 
bude ptát na finanční otázku, zda se mám na to připravit 
p. Cink – porady nejsou o finanční stránce, tam se řeší něco jiného 
p. Starostka – chtěla bych předeslat, že p. Rezek také není o finančních záležitostech 
informován, protože my když jednáme po této ekonomické stránce, tak jednáme – já, paní 
Skalická a paní místostarostka, takže ne všichni zastupitelé jsou momentálně v obraze. Chci 



se Vám omluvit, je mi líto, že se dostáváte do takové situace, ale situace je opravdu taková. 
p. Cink – já na vás neútočím, já potřebuji vědět, jak to bude... 
p. Rezek -. teď jste tady slyšel, jak se dostáváme nebo nedostáváme k informacím. Pokud chci 
odejít z nějaké funkce z jakýchkoliv důvodů, musím to předat.  
p. Cink – já to chápu, ale je to o komunikaci, měl by mi to přeci někdo oznámit, komunikovat 
p. Stránská – snad tu existuje jednatel firmy Vision, který by s Vámi měl za tuto firmu jednat.  
p. Cink – ve čtvrtek odpoledne jsem tu odpoledne s p. Smejkal, který mě upozornil na to, že 
to vypadá špatně, že faktury asi nebudou včas proplaceny, že to asi nedopadne 
p. Stránská – stalo se někdy, pane Cink, že by Vám byla faktura proplacena po splatnosti? 
p. Cink – ano, stalo se to pouze jednou, a to v dubnu letošního roku o 12 dní 
p. Stránská – musím oponovat, při druhém nebo třetím zastupitelstvu jste se tady rozčiloval, 
že vám nejsou faktury placeny 
p. Cink - dobře, byla tam ještě jedna se zpožděním o 1 den. 
p. Stránská – my Vás chápeme, určitě to neděláme schválně; bylo by možná vhodné zvednout 
telefon a zatelefonovat p. starostce, která vám k tomu rozhodně řekne víc.  
p. Cink – proto chodím také na schůze, abych věděl víc 
 
p. Skalická – jsem účetní staveb, takže bych s tím mohla i něco udělat, ale v současné době, 
když je tu domluva s ing. Novákem, myslím, že je třeba to nechat již na nich..... Peníze jsou, 
ale my je potřebujeme nějakým způsobem odkrýt, opravdu nevíme. Bývalý starosta nám na 
neoficiálních schůzkách řekl, za jakých podmínek by nám pomohl. 
p. Cink – bývalý pan starosta je tedy ochoten jednat? Pokud ano, za jakých podmínek? 
p. Skalická – bývalý starosta je ochoten spolupracovat za podmínek, pokud by zastupitelstvo 
vyjádřilo nesouhlas s jedním zákonem  
p. Bártlová – na páteční neoficiální schůzce s bývalým starostou jsem kladení podmínek 
osobně označila za vydírání 
p. Skalická – bývalý starosta je ochoten spolupracovat za podmínek, pokud se zastupitelstvo 
vysloví k zákonu o střetu zájmů a řekne, že s ním v podstatě nesouhlasí, že se nad ním 
povznáší, tím pádem, že jej neuznáváme, to prostě nelze. Zákon je zákon. 
 
p. Cink – jak to tedy vypadá do budoucna? Blíží se zima, mám hromadu nabídek, odmítám je 
– teď se ptám opravdu narovinu, zda se bude dělat či nikoliv, budou peníze, nebudou peníze. 
Není problém teď sehnat pro chlapy jinou práci. Potřebuju to opravdu vědět. 
p. Rezek – Vždy jste byl hodnocen z hlediska kvality odváděné práce jako nejlepší. S Vámi se 
počítá, vy jste si toho určitě vědom. Myslím, že můžete mít naprostou jistotu, co se týče práce 
tady u nás. Pokud víte, že jsou prostředky, my opravdu nemáme důvod v tomto díle 
nepokračovat. Spolupráce bude určitě dobrá i do budoucna. Myslím, že toto snad všechno 
překonáme.  
p. Cink – mám rád, když mi někdo říká pravdu do očí. Nemám rád, když někdo mluví tak a 
jedná jinak. Nyní jsem získal pocit, že právě mi neříkáte pravdu. 21.8. jste něco slíbili a teď se 
dějí tyto věci. 
p. Skalická – vážím si vašeho přístupu i toho, že jste tady, protože tím, že tady jste tak, jste 
ukázal i ostatním lidem, jak je to financování strašně důležité.  
 
p. Cink – proto mne například překvapuje, paní Bártlová, že máte čas pátrat po lehátkách a 
tady Vám utíkají tisíce, které vyplývají z penále 
p. Bártlová – ano, penále ve smlouvách jsme jako zastupitelstvo schválili, nicméně návrh 
vzešel od bývalého pana starosty. Abych se vyjádřila k lehátkům - na tento problém jsem 
přišla zcela náhodou, a to díky tomu finančnímu daru, já jsem naopak ráda za každou pomoc, 
která tady pro tu obec plyne, na toto jsem narazila opravdu zcela náhodou, nikoliv proto, že 



bych po tom nějakým způsobem pátrala. 
p. Cink – dobře, do pátku Vám odpouštím penále 26 tisíc Kč a kupte si za to ty lehátka :-) Je 
to můj sponzorský dar – do pátku vám nebudu účtovat penále. 
 
Oznámení firmy Vision s.r.o. OZ bere na vědomí. 
 

n) p. Macháčková – připomínám uzávěrku zpravodaje – 15.9.; dále mám dotaz 
ohledně autobusu - ranní autobus do Lanškrouna jezdí strašně pozdě (od školy odjíždí 
namísto v 7.35 v 7.42 hod.) 
 
p. starostka – jednání s Bartáčkovými bude až se ukončí sezóna, jsme domluveni na jednání a 
snad by přišli i mezi nás. 
p. Macháčková – na nový jízdní řád je po sezóně už pozdě, ne? 
p. starostka – jízdní řád jako takový se mění stejně až v prosinci...Taky paní Bartáčková 
říkala, že nemají řidiče a požádala, zda o někom nevíme.  
  
 
 
 
Jednání skončeno ve 22.25 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/11/09/07 
 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
 b) Kupní smlouvu mezi Obci Rudoltice a J. Tejklem (p.p.č. 18/2) 

c) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva uzavřené mezi Obcí 
Rudoltice a p. Křivohlávkem, manžely Hrochovými, Stejskalovými, Pokornými, p. 
Smrkalem a p. Baranovskou 

d) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene průchodu, 
průjezdu, užívání a vedení inženýrských sítí (Obec Rudoltice – J. a J. Hýblovi) 

 e) Smlouvu o podnájmu bytu (p. Bednářová – p. Hegerová) 
 f) Výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě čp. 265 
 g) Zřízení stavební a bytové komise při Obci Rudoltice 
 h) Změnu termínů jednání OZ ve znění usnesení: 
 

Každý čtvrtek v sudém týdnu od 20.00 hod., počínaje dnem 20.9.2007, až do odvolání, 
se v kanceláři Obecního úřadu v Rudolticích bude konat zasedání zastupitelstva Obce 
Rudoltice. 
 Uzávěrka bodů do programu se stanovuje na každý pátek lichého týdne, předcházející 
jednání zastupitelstva. Nejpozději 3 dny před jednáním bude na úřední desce obce vyvěšeno 
upřesnění programu zasedání. 
 Dokumenty k prostudování budou pro potřeby zastupitelů připraveny k vyzvednutí na 
obecním úřadě v každý pátek lichého týdne, předcházející jednání zastupitelstva, nejpozději 
v 19.00 hod.  
 
 ch) Povolení výjimky na rozšíření třídy 
   i) Platbu sálu pro potřeby cvičení žen dle ceníku 
 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí u obce Rudoltice za rok 2007  

b) Nařízení Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj č. 9/2007 o ukončení 
mimořádných veterinárních opatření 

 c) Oznámení o zahájení kolaudačního řízení 
 d) Oznámení o zahájení správního řízení k trvalému omezení funkce lesa 
 e) Oznámení o zahájení správního řízení – oprava rybníka 1 
 f) Závazné stanovisko k proj. dok. pro územní řízení stavby relax. centra 

g) Stanovisko odporu ŽP k proj. dokumentaci „Nový zámek u Lanškrouna“ 
 h) Oznámení firmy Vision s.r.o.  
 
 
3) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 a) L. Bártlové vejít v jednání s manžely Bufkovými 

b) I. Skalické zajistit výzvu majitelům pozemků na horním konci obce ohledně sekání 
trávy 

 c) P. Papíkovi řešení otázky správního řízení k trvalému omezení funkce lesa 



 d) Starostce zjistit podrobnosti ohledně smlouvy o dílo ČOV (Z. Nekovář) 
 e) L. Bártlové prošetření otázky prodeje lehátek 
 f) R. Kohoutovi otázku mýcení dřevin na Zámečku 
 g) Starostce zajištění rozvrhu činností na sále 
 h) Bytové komisi vyřešení otázky: vydláždění plochy u zastávky autobusu na Zámečku;  
      klientely bytů 
          ch) Starostce zjistit u ředitelky školy zajištění počtu učitelek s ohledem na schválenou 

výjimku rozšíření třídy. 
           
 
 
 
 
Zapsala: L. Bártlová       Zápis ověřili:  I. Stránská 
           O. Rezek 

 
 

E. Kohoutová 
starostka 

 
 
 

Za správnost vyhotovení výpisu: 
 L. Bártlová 


