
VÝPIS 
Jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 29.11.2007 

Nezveřejněné části tohoto výpisu 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu 

 
 
 
Program: 
 
 

Program: 
 
1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/18/10/07 
4) Návrh rozpočtu na rok 2008 + rozpočtový výhled pro roky 2008 - 2010 
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.  

IE-12-2001482/VB/1 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
6) Smlouva o zprostředkování č. 01/452/2007 (Obec Rudoltice – 2K2 k.s.) 
7) Smlouva o dílo č. 5423/05/2007 (Obec Rudoltice – DVOKO s.r.o.) 
8) Smlouva o nájmu obecních pozemků pč.: 5599, 5576, 5777, 5575, 5577       

(Obec Rudoltice – Zámecký vrch, zemědělská s.r.o. Rudoltice) 
9) Dodatek č. 5 k obecně závazné vyhlášce Obce Rudoltice č. 2/2001 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu 

10) Schválení inventarizační komise + předsedy 
11) Žádost o povolení splátek nájemného za 8/2007 (D.F.) 
12) Žádost o koupi p.p.č. 455/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (F.K.) 
13) Žádost o bezplatný pronájem sálu (Myslivecké sdružení Rudoltice) 
14) Různé 

a) Informace komise ŽP – kanalizace, septiky, studny 
b) Způsob získávání knih do obecní knihovny  
c) Taneční kurz – Richard Kohout  
d) Činnost komisí a výborů  

 
 
 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Žáček, Janisch,Stránská, Skalická, Rezek 
 
Omluveni: Kolomý, Sodomková 
 
Nepřítomni: --- 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
L. Bártlová pořizuje soukromý audiozáznam z jednání pomocí diktafonu. 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 20.10 hod.  



 
Schválení navrženého programu 
 
p. Bártlová – neboť je starosta z účasti na dnešním jednání omluven, navrhuji z projednání 
vyjmout body  č. 8,10,11,13, neboť jsou plně v kompetenci rady a zastupitelstvu nepřísluší o 
nich rozhodovat.  
 
p. Bártlová navrhuje zařadit do programu: 
a)  předběžný souhlas o odkoupení pozemků v průmyslové zóně, a to žádost ZV KOVO s.r.o 
na koupi par. 4216/1 v našem katastru 10000 m2. 
b) schválení zakoupení asfaltovacího stroje vision 1000.000,- Kč plus DPH 
 
p. Stránská – navrhuji zařadit do programu návrh na rozšíření kontrolního výboru o členy 
 
 

Hlasování o navrženém programu: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
Tyto body se zařazují před bod „Různé“. 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 
Návrh zapisovatele:  Iva Skalická 
Návrh ověřovatelů zápisu:  Janisch, Kohoutová 
 
 

Hlasování o schválení zapisovatele, 
ověřovatelů: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/18/10/07 – OZ ukládá: 
 
a) p. Bártlová svolala valnou hromadu – vyhotovila šablonu písemné pozvánky a tyto byly 
rozeslány všem členům OZ, jednatelům p. Šrámkovi a p. Motyčkovi. Valná hromada byla 
svolána na  13.12. 2007 v 19 hod. 
b) p. Rezek opustil tento bod ( zajít za hlídačem stavby) , žil v domění, že všechno co souvisí 
se stavbou bylo odebráno zastupitelstvu a přísluší firmě Vision 
c) p. Žáček měl zajistit stavbu bezpečnostní páskou, p. Šrámek k tomuto uvedl , že by se 
nedostali na stavbu 
d) starosta měl iniciovat schůzku o cyklostezce- p. Bártlová byla pověřena starostou , aby o 
tom pohovořila – s MěÚ v Lanškrouně bylo jednáno a byla odeslána žádost o souhlas 
majitelům, ing. Smejkal uvedl, že byli vyzváni majitelé jednoho pozemku na našem katastru 
k jeho prodeji 
e) p. Kohoutová akce proběhla s diakonií Broumov – v pořádku proběhla 
f) p. Bártlová zveřejnila v LL článek o 1501 obyvateli, dále zpracovává plakát, který bude 



vyvěšen spolu s datem, kdy bude fin. prémie předána - pokračuje bod do dalších jednání 
g) pan Kohout jednal s firmou Ekola o nevyvážení popelnic, počty kontejnerů se budou 
zvyšovat a ohledně popelnic se omlouvají  a sjednají nápravu 
p. Rezek-ten samý konflikt proběhl minulý týden, S. měl zase problém, popelnici za úrovní 
chodníku chápou, že není na vývoz, diskuse mezi S.. a firmou Ekola. proběhla, zkrátka když 
zapomenu vyvést popelnici , tak mi ji prostě nevyvezou 
p. Kohout-v některých obcích se tříděný odpad sbírá také popelnicově  
p. Rezek- vyvážení kom. odpadu od kuchaře probíhá tak, že když má např. tři plné, dá je do 
cesty a dvě si tam nechá. Když to popeláři vnímají u jednoho takhle, tak u druhého to vnímají 
taky tak, já bych se postavil na stranu spíše popelářů 
h) p. Skalická měla promluvit s doktorem ,aby zajišťoval ordinační hodiny 
p. Skalická- poslal se dopis a podepsala ho místostarostka, kde žádáme ho dodržování 
ordinačních  hodin. 
ch)Paní Macháčková měla zajistit vydání brožury- úkol dlouhodobý, trvá 
i) Rozhlasem bylo vyhlášeno , aby nepobíhali psi po obci 
P. Bártlová informuje , že p. H. přišla informovat o problémech  s obrovským psem. Paní 
Bártlová mluvila s p. Š. a ten ji  ujišťoval, že pes nikomu neublíží, řekla mu, že pes už volně 
po vesnici pobíhat nesmí, pan Š. to přislíbil, zdá se že se jedná pouze o jednoho psa. 
P. Bártlová dále hovořila s vedoucí pošty a ptala se, zda je problém se psy při její roznášce.  
Problém s roznáškou pošty v tomto směru byl prozatím s p. Š., kde se nakonec domluvilo, že 
se tam roznáška pošty neprovádí a paní Š. si chodí pro poštu sama. 
ch) Pan Kohout měl zjistit informace o navážení hlíny, Tech. služby Lanškroun provádí 
výstavbu nových hal, společnost měla povolení vytvořit mezidepony zeminy, ornice na 
katastru Lanškrouna, společnosti se však povedlo to, že překročili hranice pozemků, není toho 
moc, tuto zeminu by měli zpátky vrátit, mělo by to být na dobu určitou, pokud nějaká zemina 
zůstane tak by se to mělo upravit. Záleží na zastupitelích jestli dovolí, aby při úpravách 
zemina zůstala na katastru nebo ne.  
p. Rezek se ptá od koho to mají povolené to tam vyvážet? 
p. Kohout:  MÚ Lanškroun odbor živ.prostředí  jim to povolilo, smlouva z pozemkovým 
fondem je. 
p. Bártlová - o jak velkou část překročili náš katastr? 
p. Kohout: moc toho není 
p. Rezek říká, že tak o pětinu to překročili v našem katastru , nevypadá to pěkně, bude to 
hyzdit pár let 
p. Kohout:  musí to dát do pořádku, až urovnají terén musí to poset, cestu vyčistit 
p. Bártlová: navrhuji dát za úkol p. Kohoutovi, aby to na jaře zkontroloval 
p. Kohout je bude honit, taky se mu to nelíbí 
i) p. Bártlová měla zajistit k doktorovi lavičky. Lavičky stály 5 tisíc, jsou pro 8 osob, jsou 
vypolstrované, umístěny na chodbě před ordinací 
l)vypouští se bod o komisích, neboť není přítomen p. starosta, pokud zde jsou statuty komisí, 
p. Bártlová je předá panu starostovi aby se s nimi seznámil 
 
 
 

4) Návrh rozpočtu na rok 2008 + rozpočtový výhled pro roky 2008 – 2010 
 
p. Bártlová hovořila s p. Jašniakovou, ta ji ubezpečila, že tam byl finanční výbor studovat 
rozpočtový výhled a rozpočet, a proto předává slovo p. Rezkovi: 
 
rozpočtový výhled 2008-2010 



p. Rezek:sešli jsme se jako FV dvakrát nebo třikrát; p. Jašniaková nás s položkami seznámila. 
Všechno to vychází z toho, je to rozloženo do určitých položek, daně jsou rozvrženy na 
narůstání obyvatel. 
U příjmu z prodeje parcel, jsme se trošku pozastavili, příjmy jsou nerovnoměrné, největší je 
v roce 2009 a největší v 2010, protože by měly být v roce 2010 prodané. 
P. Bártlová: p. Rezek říkal, že se tam nic nemění, jestli jste si všiml tak je to v milionech a 
rozdíl je v milionech, tak nám to vysvětlete. Když se podíváte tak je tam rozdíl třeba 7 
milionu, to se Vám zdá rovnoměrné? Mně ne. 
p. Rezek: rozdíl samozřejmě nějaký je 
p. Bártlová: vy jste říkal, že se nemění 
p. Rezek: ano splátky úvěrů se nemění 
p. Rezek: co mi s tím můžeme udělat, starosta to nepokládá za důležité, je to pouze formalita, 
starosta říká, že papír musí být 
p. Rezek: já bych ten papír raději nechal kolovat, aby si to všichni mohli prohlédnout a pak o 
tom můžeme diskutovat. Bude záležet na tom jak budou organizace hospodařit, jak se jim 
bude dařit. Je to předpoklad. Zajímavější je částka výdajů- oprava silnic. nevím jestli má 
k tomu stanovisko zaujímat význam 
p. Bártlová: když mluvíte například o splátkách, chci se zeptat jestli jste o tom mluvil třeba 
s p. starostou 
p. Rezek: se starostou jsem nemluvil , protože ho tady vidím většinou v 9 hodin večer, hovořil 
jsem pouze s p. Jašniakovou. Zajímavé je, co by občany mohlo zajímat je tady režijní výdaje 
obce nebo inženýrské sítě, proč to jde dolů? Asfaltování komunikací bych řekl, že je 
rovnoměrné, co je to 9 milionů, co se za to dá udělat? 
p. Bártlová: pokud se bude kupovat asfaltovací stroj, tak já mám informaci od pana starosty, 
že nás to bude stát asi 400,- Kč na m2, což znamená, že ušetříme minimálně 100,- Kč na m2. 
p. Rezek: no ale to není všechno, ještě nás to bude stát mzdy a tak dále. Zajímavé jsou 
stavební úpravy v zákl.škole v roce 2008 vůbec nic, v roce 2009 a 2010 5 mil. Kč. Jsme tady 
na veřejném zasedání jsme tady s občany,tak o tom tady takto diskutujeme. Je to otázka 
příjmová a výdajová, možná že nás ta výdajová zajímá více. 
Pan Rezek čte celkové příjmy a celkové výdaje a saldo všech roků ve výhledu. 
 
Paní Taclová:kdy bude cyklostezka a kdy se začne a kde bude? 
p. Bártlová: mluvila jsem se starostou a snad již letos se začne stavět od p. K., na straně od 
Lanškrouna byli vyzváni majitelé pozemku, který není v našem vlastnictví, tam se to stále řeší 
 
Rozpočet na rok 2008 
p. Bártlová oznamuje, že rozpočet visí na webu na úřední desce 
P. Rezek : s Danem jsme si vybrali položky, který nám nebyly jasný, ale  to samý by mohli 
udělat jednotlivci, my jsme se snažili něco dopsat,ty zkratky nějaký, aby bylo patrný co , co 
je.Můžeme to schválit třeba na konci, já bych to nechal kolovat 
p. Bártlová: pane Rezek , tady jde o to, že jsem posílala sms, aby si všichni tyto dokumenty 
nastudovali a také jsem Vám sdělovala, kdy Vám to mohu všem vysvětlit, já myslím, že 
bychom to měli všichni znát, nemyslím si, že bychom to měli schvalovat až někdy na konci. 
p. Rezek: no já jsem myslel v tom smyslu, aby si to mohli občané přečíst a vznést nějakou 
připomínku  
p. Konečný: já jsem to viděl, nerozumím tomu a jestli to necháte kolovat nebo ne je úplně 
jedno, protože ty zkratky pro mne nemají význam 
p. Tejkl: 6 let to visí ve stejné formě, kdyby to bylo celou větou bylo by to přehlednější 
p. Žáček: já ten program neznám nevím jestli by to šlo předělat, aby to bylo srozumitelné 
tejkl: bylo by dobré texty lépe popsat 



p. Bártlová:tuto připomínku nikdo nevznesl 
p. Tejkl: pokud já tomu já nerozumím o to nejde ,je důležité , aby tomu rozuměli ostatní lidé 
p. Bártlová: Já k tomu řeknu jen to, že rozpočet v této formě visí jak na fyzické úřední desce, 
tak na elektronické a není problém zatelefonovat a je také možné se domluvit se starostou 
nebo s ní o vysvětlení 
p. Žáček: vezme si na starost, aby se domluvil se starostou, aby se slovní části nějak přepsaly 
 

Hlasování rozpočtovém výhledu 2008-
2010 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1(Stránská) 
 
 
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2008: 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1(Stránská) 

 
 
5)Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001482/VB/1 (Obec 
Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 

 
p. Bártlová - hovořila jsem s projektantem p..M., jde o cestu -necestu od K. směrem k C. , 
jsou tam staré sloupy el. vedení, jsou ve špatném stavu, jde tu o výměnu za nové. Mezi 
několika obecními pozemky jsou i další soukromé pozemky, s jejichž vlastníky je tato 
smlouva již uzavřena. Tato akce vznikla na podnět pana M. , což je majitel  po Š. 

 
Hlasování o schválení smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 

6)Smlouva o zprostředkování č. 01/452/2007 (Obec Rudoltice – 2K2 k.s.) 
 
p. Bártlová: s bodem č. 6 souvisí i bod č. 7, a proto bychom měli mluvit o obou dohromady, 
tj. i o  Smlouvě o dílo č. 5423/05/2007 (Obec Rudoltice – DVOKO s.r.o.) 
Smlouva o zprostředkování hovoří o zprostředkování nájemníků do 31.12.2010 . Není tady 
specifikováno, že jde o třetí etapu. Úplata neboli provize za zprostředkování jednoho zájemce 
je 1400.- Kč, která je shodná s tou předešlou smlouvou. Dále tedy budu pokračovat o té 
smlouvě o dílo č. 5423/05/2007 (Obec Rudoltice – DVOKO s.r.o.), která s tímto úzce souvisí. 
Tato smlouva hovoří právě o sepisu smluv o smlouvách budoucích a dále o uzavření dohod o 
skončení nájem. smlouvy. Je na stejný termín, tedy do 31.12.2010. 
Ještě předtím, než k tomu budu hovořit já a zástupce bytová komise, byla bych ráda, aby se 
tady k těmto bodům vyjádřili ostatní zastupitelé. 
p. Stránská: já jsem se chtěla zeptat kolika realitním kancelářím( dále RK) byla tato práce 
nabídnuta a na jakém základě byla vybrána tato real.kancelář a společnost DVOKO. Druhá 
moje otázka: zaráží mne datum do 2010, když pan starosta říkal, že třetí etapa bude v 2009. 
p. Kohoutová: chtěla jsem se zeptat na to datum taky. Myslím si, že tou dobou budou domy 



dávno hotové. Jestliže známe podmínky, že stavba musí být ukončena do tří let. 
p. Bártlová: jinak vás nic nezaráží? 
p. Žáček: co já vím tak na toto bylo zahájeno výběrové řízení 
p. Bártlová: nabídkové řízení bylo 18.10.2007 zrušené (odsouhlaseno zastupitelstvem) 
p. Stránská: chtěla jsem se zeptat, kdo je objednavatelem a kdo bude mít dohled u DVOKO 
s.r.o., zaráží mne , že ostatní RK mají reklamu a tady žádná reklama není. 
 
p. Bártlová: mne naopak zaráží, že se objevují pouze dotazy od zastupitelů a ještě k tomu teď, 
ale nikdo to neřeší! Já se to již delší dobu snažím řešit a to takto: Šla jsem za panem starostou 
a dala jsem návrh, aby toto zprostředkování prováděla bytová komise; z našeho rozhovoru 
vyplynulo mj. i to, že se žádosti u RK 2K2 samozřejmě  neustále kupí. P. K. mi při našem 
rozhovoru potvrdila kupící se žádosti, ovšem nebyla ihned schopna říci jejich počet;  pozvala 
jsem ji na dnešní zasedání pro zodpovídání dotazů, ale omluvila se s tím, že má plný program 
a že je toto pozvání narychlo. Vrátila bych se k mému návrhu, já jsem opravdu chtěla, aby to 
dělala bytová komise a nelíbilo se mi, že obec nemá žádné informace, co se týče budoucích 
nájemců. Nato jsem se domluvila s panem starostou, že co se týče ústupků ze strany RK, se 
máme domluvit přímo s paní K. Na to konto jsem požádala zástupce bytové komise – p. 
Skalickou, aby zašla za paní K. zjistila co práce v tomto směru obnáší, zda by byla bytová 
komise schopna toto vykonávat a dále  aby zjistila, jaké informace by příp. byla ochotna obci 
poskytovat a za jakých podmínek. 
p. Skalická: já jsem zašla do RK, nechala jsem si vysvětlit všechno jak to funguje a zjišťovala 
jsem si cenu u dvou dalších RK , kolik berou za to zprostředkování 1 nájemce a zjistila jsem, 
že cena 2K2 je na velmi nízké hranici. Zjistila jsem, že je to tak zaběhnuté, že nikdo není 
schopen to dělat lépe jak 2K2 ani žádná jiná RK a proč bychom to dávali někomu jinému, 
když oni v tom mají praxi. Nejde o to, že tam jeden budoucí nájemce přijde jednou, ale jde 
tam třeba čtyřikrát. A když jsem si spočítala, že půjde o 94 bytů, tak jsem zjistila, že bych to 
nezvládla. Bylo by to neefektivní, nemáme v tom žádnou praxi, já jsem svou práci na tomto 
zprostředkování vzdala. Jelikož je tato cena na nízké úrovni, tak si myslím, že by se tato 
smlouva měla schválit a je třeba si uvědomit, že žádný jiný návrh tady není. 
p. Bártlová: já bych ještě pokračovala k té zprostředkovatelské smlouvě. My jsme se do toho s 
Ivou opravdu vložily a snažily jsme se to řešit. Já mám podobné informace, běžnou praxí za 
zprostředkování nájemce, ale podotýkám - včetně veškeré administrativy, tzn. i sepis smluv, 
je úplata ve výši jednoho nájmu!  Ve třetí etapě budou i byty s větší metráží, než-li doposud, 
dala jsem si tu práci a našla jsem si nájmy v bytech na Zámečku, ten průměr nájmů je 2632,- 
Kč a smlouva zní na 1400,- bez administrativy. Z fin. hlediska musím zkonstatovat, že to pro 
obec je opravdu výhodné. Musím však podotknout, že mne napadala i jiná řešení, kterými by 
to šlo řešit, napadli mne i současní zaměstnanci OÚ, ale myslím, že ti jsou plně vytížení. 
Kdyby se měl přijmout na třetí etapu další zaměstnanec, tak by to obec přišlo dozajista 
finančně hůř. Z fin.hlediska opakuji, že to je pro obec opravdu výhodné. Otázka je etické 
hledisko. A na to mám názor ten, že pokud jsou to státem dotované byty, je zcela neetické, 
aby se zprostředkování nájemců dávalo za úplatu soukromé RK. 
Teď bych chtěla pohovořit k té smlouvě s DVOKO s.r.o. Když pan starosta odstoupil, jistě si 
všichni pamatujete, že nastal problém s nájemními smlouvami, které byl v podstatě v tu chvíli 
schopen vytisknout jen program pana starosty. Já jsem 2 noci psala třináct sad nájemních 
smluv, které od té doby využívá pracovnice obecního úřadu. Má je v el. podobě v počítači. 
Teď není absolutně žádný problém přepsat jméno, přepsat č.p. je to naprosto jednoduchá věc. 
Na co narážím. Já jsem se rozhodla, že to, co tady chce společnost DVOKO s.r.o. (T.K.). , 
tedy 600,- Kč za smlouvu o smlouvě budoucí a 250,- Kč za dohodu o jejím skončení, budu 
dělat osobně v rámci svého místostarostovského platu. Při 94 byt. jednotkách obci ušetřím 
zhruba 60 000,- Kč. Myslím si, že tato smlouva o dílo je naprosto pro obec zbytečná. Já budu 



proti této smlouvě o dílo. Pokud chce být někdo proti smlouvě s 2K2, tak já navrhuji ať dá 
nějaký protinávrh Tím, že to neschválíme, tím to nevyřešíme. Ještě k té smlouvě s 2K2, já 
jsem se snažila přimět paní K. aby vedla pořadník. Řeknu Vám jednu věc. Na stránkách 
www.sfrb.cz, jsou města a vesnice, které získaly dotace obdobně jako my a vedou pořadníky. 
Dostaly stejné dotace jako my a nenašla jsem nikoho, komu by to zprostředkovávala 
soukromá RK. Mně se to zdá bez pořadníku neprůhledné, p.Petr Konečný  mě navedl na 
myšlenku, že by každý zájemce dostal číslo, které by bylo na webových stránkách ( když paní 
K. nechce uvádět jména a říká, že je to její know-how) uvedeno v plánku bytového domu a na 
každém čísle bytu by bylo číslo toho žadatele, který už o ten byt má požádaný. My bychom 
třeba viděli, že např. byt č. 3,5 a 8 není obsazený. Toto jsem navrhovala, ale p. K.to odmítá. 
 
P. Janisch- já nevím jestli vám by se líbilo, kdybyste měla soukromou firmu a někdo vám 
mluvil do Vaší práce, je na té RK jakým způsobem si to udělá. Když jsem si tuhle RK vybral, 
tak věřím, že tahle RK to udělá dobře. 
p. Bártlová: tady nikdo neřekl, že má dojem, že to dělá špatně. Já si nemyslím, že to dělá 
špatně. Ale pro mne to není průhledné. Podívejte se na ostatní webové stránky, oni tam mají 
pořadník dokonce se jmény. 
p. Bártlová- zprostředkování je za 1400,- Kč,  je pravda, že nikde nenajdete reklamu. Dostala 
se ke mne stížnost jednoho pána na RK a tento mi říkal, že v podstatě ani neví , kde ta RK 
sídlí, když jsem se to snažila najít na webu, tak mi to opravdu dalo obrovskou práci. 
p. Konečný -  Já bych se zeptal pana Janische: ta 2K2 je charitativní organizace nebo jak je 
možné, že to dělají za polovinu. Není to samo o sobě velký otazník, že to můžou dělat? Já 
jsem přesvědčen, že kdyby obec pobrala tři tisíce od každého zájemce o byt, že ty byty budou 
zrovna tak obsazené a že ty poplatky nemusí vybírat žádná RK. Mně se nelíbí, že to je 
neprůhledné.  
p. Bártlová: je třeba postavit do popředí ten fakt, že ta finanční stránka je pro obec opravdu 
výhodná. Já se nemůžu zbavit dojmu, že bychom opravdu měli vědět, které byty jsou zrovna 
obsazeny. Nemusíme vědět jména. Když tam budou ta čísla , bude to v pohodě. 
p. Rezek: bylo tady řečeno, že jsme se dostali do časové tísně, není to tak dlouho , co jsme si 
odhlasovali, že se budeme scházet minimálně. Kdybychom se scházeli více, pak bychom 
tomu patřičnou pozornost mohli věnovat. 
p. Bártlová: nezlobte se pane Rezek, já tomu s Ivou věnujeme patřičnou pozornost už hodně 
dlouho. 
p. Rezek: dobře já mluvím k celému zastupitelstvu , ne k jednotlivci. 
p. Bártlová: a proč jste mne třeba nekontaktoval? 
p. Rezek: my jsme nemohli předpokládat, že vznikne tato situace. Dříve jsme se kriticky 
vyjadřovali k této RK. 
p. Janisch: všichni ne 
p. Rezek: no dobře 
p. Bártlová: kriticky se vyjadřovat není řešení, já se ptám, máte nějaký návrh na řešení pane 
Rezek??? 
p. Stránská: já bych neřekla, že je to krátkodobá věc, dokonce se tady kontaktovala i jiná RK, 
pak to všechno padlo, proč se to nenabídlo více RK? 
p. Bártlová: myslíte si, že byste sehnali někoho, kdo by to zprostředkoval za méně jak 1400,- 
Kč? 
p. Stránská: vy jste oslovili jen jednu RK, proč není nabídkové řízení, tady tahle RK si myslí, 
že tady bude na doživotí. V jednom kole nabídkového řízení třeba firma dá nějakou nabídku a 
v druhém se to sníží třeba na třetinu, což se nám tady stalo. 
p. Bártlová: když se rušilo nabídkové řízení na RK , tak se to mělo říct už tenkrát a ne teď , 
když je už za pět minut dvanáct. 



p. Rezek: mě se zdálo velice sympatické řešení, že by p. místostarostka v rámci své funkce 
byla tuto práci (sepis smluv) ochotna dělat, je lépe zabývat se nejdříve bodem o smlouvě o 
dílo s Dvoko s.r.o, je to velice vstřícné od paní místostarostky, že bude tuto práci vykonávat. 
Bude dobře se zabývat v hlasování nejdříve tímto. 
 
p. Bártlová tedy vznáší protinávrh: v rámci své funkce bude vykonávat to, co je předmětem 
smlouvy s DVOKO s.r.o.  
 

Hlasování o schválení o smlouvy o dílo 
s DVOKO s.r.o. : 
PRO: 1(Janisch) 
PROTI: 5 
ZDRŽEL SE: 1(Žáček) 
 
Hlasování o protinávrhu, kdy tuto práci 
bude vykonávat místostarostka: 
PRO: 6 
PROTI: 1(Janisch) 
ZDRŽEL SE: 0 
 

 
Smlouva o zprostředkování s 2K2 k.s. 
 
p. Bártlová : je zde nějaký protinávrh? 
p. Rezek: já jestli můžu si myslím, že je potřeba to rozebrat. Bytová komise řekla, že to není 
schopna dělat, ale je zde ještě možnost, že bychom to byli ochotni zajistit vlastními silami.  
p. Kohoutová: je ochotna se podílet, když to budeme dělat každý den 
p. Bártlová: je třeba ještě říci, že RK má už několik žádostí a tady vznikne další problém 
p. Kohoutová: pokud nám ty zájemce předají, tak mi jim za to zaplatíme a pokud nám je 
nepředají , tak jim je nezaplatíme 
p.  Skalická: a kolik byste si představovala, že bychom jim měli zaplatit? 
p. Kohoutová: no tolik, kolik v té smlouvě mají za každého 
p. Bártlová: měním své stanovisko ohledně toho , aby tuto práci vykonávala bytová komise, já 
bych možná smlouvu podpořila, protože se mi toto řešení již zdá jako problém 
p. Tejkl: tím, že budete Vy, paní Bártlová, sepisovat ty smlouvy, to bude pro Vás velké plus, 
budete do toho vidět 
p. Tejkl: jaký je mechanismus získávání toho bytu?...“zavolám na 2K2?“ 
p. Bártlová a Skalická odpovídá  
p. Bártlová: abychom to uzavřeli: po rozsáhlé diskusi zastupitelů a občanů zaujímám toto 
stanovisko: vzhledem k tomu, že bytová komise usoudila , že je nad její síly provádět 
získávání nájemníků na třetí etapu, beru svůj protinávrh zpět ( aby zprostředkování nájemníků 
dělala bytová komise) s tím, že navrhuji , aby bylo přidělování bytů pro obec průhledné a aby 
nedocházelo k upřednostňování jednotlivců ze strany RK. 
p. Bártlová tedy navrhuje uzavřít smlouvu o zprostředkování s RK 2K2, ale pouze za 
předpokladu, že tam nebudou neduhy, které uvedla.  
 
Po rozsáhlé diskusi k tomuto bodu navrhuje zastupitelstvo doplnit smlouvu o povinnost RK 
informovat zastupitelstvo 1x za měsíc  o počtu zájemců  a dále navrhuje doplnit do textu „na 3 
etapu“. Schválení smlouvy se odkládá na příští zasedání. 
 



Hlasování o doplnění této smlouvy: 
PRO: 5 
PROTI: 1(Stránská) 
ZDRŽEL SE: 1 (Rezek) 

 
 
 
 
7)Smlouva o dílo č. 5423/05/2007 (Obec Rudoltice – DVOKO s.r.o.)- již bylo hlasováno u 
bodu č. 6 
 
8) Smlouva o nájmu obecních pozemků pč.: 5599, 5576, 5777, 5575, 5577       (Obec 
Rudoltice – Zámecký vrch, zemědělská s.r.o. Rudoltice)- zrušeno- v kompetenci starosty 
 
9) Dodatek č. 5 k obecně závazné vyhlášce Obce Rudoltice č. 2/2001 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 
 
p. Bártlová: Do souč . doby 250,- Kč za osobu a rok, na rok 2008 se navrhuje zvýšení na 
částku 300,- Kč, tato částka se skládá ze dvou částek nákl. za tř.odpad a za netř. odpad. 
(podrobně vysvětleno) Čím více tříděného odpadu bude, tak tím méně budeme všichni platit.  
 

Hlasování o dodatku č. 5 k obecně záv. 
vyhl.: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
10) Schválení inventarizační komise + předsedy-zrušeno v kompetenci starosty 
11)Žádost o povolení splátek nájemného za 8/2007 (D.F.)-zrušeno v kompetenci starosty 
 
12) Žádost o koupi p.p.č. 455/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (F.K.) 
 
p. Bártlová - Jedná se v podstatě o zahradu u domu p. F.K. Obdobnou žádost jsme tu již řešili 
s p. K. 
 

Hlasování o koupi pozemku 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 

13) Žádost o bezplatný pronájem sálu (Myslivecké sdružení Rudoltice)-ruší se v kompetenci 
starosty 

 
 
 
13 a)Prodej pozemku ZV KOVO s.r.o. 
 
p. Bártlová: Jedná se o koupi pozemku v průmyslové zóně obce. Schválení předběžné dohody 
je samozřejmě v zájmu obce. Předběžná dohoda čtena. 
 



Navrhuji schválení tohoto usnesení: 
OZ souhlasí s prodejem 10000 m2 pozemku firmě ZV KOVO s.r.o. z pozemkové parcely č. 
4216/1, která se nachází v lokalitě Z 78- plochy průmyslové výroby dle schváleného 
Územního plánu obce Rudoltice. 
OZ schvaluje předběžnou dohodu mezi Obcí Rudoltice a firmou ZV KOVO s.r.o ze dne 
22.11.2007 o podmínkách prodeje 10000 m2 pozemku z pozemkové parcely č. 4216/1 
v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Hlasování o usnesení shora - prodeji 
pozemku ZV Kovo s.r.o 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
13b) Návrh na koupi asfaltovacího stroje firmou Vision s.r.o 
 
p. Bártlová přednáší návrh na schválení koupě asfaltovacího stroje v ceně 1 000 000,- Kč. 
p. Rezek: trošku mne překvapuje, že jsme neměli peníze a teď máme na stroj, který stojí 
několik mil.Není přesvědčen, že bude využíván ku prospěchu. Když se podívám na strojní 
park vedle obce, tak nejsem přesvědčen , že je využíván a že se s ním dobře hospodaří.  
p. Bártlová:Jsem pověřena panem starostou, že to bude využito k asfaltování 10 ha místních 
komunikací po celé vesnici, včetně cyklostezky.  
 
Na dotazy občanů, jestli to bude jen pro Zámeček reaguje místostarostka tím, že říká, že to 
bude na veškeré komunikace v obci. 
 
p. Bártlová: ušetříme minimálně 100,- Kč na m2, když si ho koupíme; běžná cena jednoho m2 
získaná dodavatelsky je 500 – 800 Kč. My bychom to v případě vlastnictví stroje pořídili cca 
za 400,- Kč/m2. Rozhodně se to obci vyplatí! 
 

Hlasování o koupi asfaltovacího stroje 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1(Rezek) 

 
 
 
13c) návrh na rozšíření kontrolního výboru 
p. Stránská: dává návrh na rozšíření Kontrolního výboru o dva členy: Libor Kocanda a Erika 
Kohoutová 
p. Skalická: Já jsem proti, protože člověk , který je xxxxxx, by neměl být členem kontrolního 
výboru 
p. Stránská: to je osobní věc 
p. Bártlová: mě udivuje, že člověk, který jednou odstoupil  ze stavební komise, chce být 
členem kontrolního výboru; zdržím se hlasování, považuji to za osobní věc 
Do diskuse vstupují občané Rudoltic(možno nahlédnout v ofic.zápisu) 
p. Bártlová: dáme hlasovat pro každého zvlášť 
p. Kohoutová: kontrolní výbor musí mít lichý počet členů 
 



 
Hlasování o rozšíření kontrolního výboru 
o p. Libora Kocandu 
PRO: 3 (Kohoutová, Rezek, Stránská) 
PROTI: 2 (Janisch, Skalická) 
ZDRŽEL SE: 2 (Žáček, Bártlová) 

 
 

Hlasování o rozšíření kontrolního výboru 
o p.Eriku Kohoutovou 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 

 
14. různé 
a)Informace komise ŽP – kanalizace, septiky, studny 
p. Kohout: já jsem vám slíbil, že vás budu informovat jak se vyvíjí situace kolem septiků, 
studen a kanalizace co se týče zákona. Obce i jednotlivci mají do konce tohoto roku poslední 
možnost nahlásit své čističky, kanalizace. Obec Rudoltice vlastní dva velké a dva malé 
septiky a jednu čistírnu odpadních vod, kde jsme nedohledali stavební ani kolaudační 
rozhodnutí, tento stav by se měl změnit do konce roku, jinak z toho bude velký problém a 
pokuty. 
 
Co obec bude potřebovat? 
Obec bude muset zažádat o povolení k vypouštění odpad.vod do vod povrchových. K tomu 
budeme potřebovat různé přílohy, povolení stavby, údaje o jakosti vody, o průtocích vody. 
Jelikož obec nevlastní stavební povolení, tak obec na dobu 7 let může požádat o povolení 
pasportu septiku a kanalizací. Musíme zjisti kudy vede kanalizace, jestli je to po 
obec.pozemcích nebo i přes soukromé pozemky, já doufám, že to vede po obecních 
pozemcích, nepočítají se do toho přípojky. Tohle co musí udělat obec musí udělat také 
občané, tedy všichni, co vypouštějí odpadní vody. 
p. Bártlová: navrhuji uspořádat besedu s občany v tomto směru  
p. Kohoutová: navrhuje aby se Richard domluvil s místostarostkou o besedě 
 
OZ pověřuje Richarda Kohouta k  zahájením jednání ve věci vypouštění odpadních vod 
z obecních septiků. 
 

Hlasování o pověření Richarda Kohouta 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
b)Způsob získávání knih do obecní knihovny  

 
 

 
 
p. Bártlová: Paní Kopecká se obrací na OZ ve věci získávání knih v obec.knihovně, přechod 
na  výměnný systém. V souč.době odebíráme omezené soubory, když přejdeme na výměnný 



systém , ty knihy se budou  točit a lidé si budou moct číst více knížek. Nemuseli bychom 
kupovat knížky a od té městské knihovny bychom dostávali více knížek – rozšířené výměnné 
soubory. Jsou tam plusy a mínusy tohoto získávání knih a jedním z mínusů je 10,- Kč na 
obyvatele. 
 
 

Hlasování o výměnném systému 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 

c) Taneční kurz – Richard Kohout- OZ bere jako informaci doporučuje o výši nájemného 
písemně zažádat a předložit starostovi 
 
d) Činnost komisí a výborů -činnost komisí – komise nejsou v kompetenci zastup. , pouze 
činnost výborů 
p. Bártlová: navrhuji pověřit fin.výbor kontrolou hospodaření firmy Vision s.r.o Je to 
společnost, kde vlastníme 100%. Starosta řekl, že není problém , aby kterýkoliv zastupitel 
přišel a informoval se, jde mi o stálou kontrolu firmy  Vision s.r.o.  
Paní Macháčková si myslí, že není možné, aby pan Žáček byl ve FV, když bude jednatelem. 
p. Bártlová: domnívám se, že v případě jednatelování p. Žáčka by bylo vhodné, aby 
z finančního výboru následně vystoupil, neboť by pak došlo ke střetu zájmů, kdy by 
v podstatě kontroloval sám sebe 
p. Bártlová: panu Rezkovi se minule nelíbilo, že nebude zastupitelstvo dělat výběrová řízení 
na firmu Vision a proto já mám představu, že FV půjde a bude kontrolovat tato nabídková 
(výběrová)  řízení, aby měl FV a zastupitelstvo jistotu, že je vše v pořádku 
p. Tejkl: Měl by FV dostat konkrétní zadání 
 

Hlasování o kontrole firmy Vision s.r.o 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
e) Pan Rezek konstatuje, že FV zjistil , že od roku 2000 leží soudní rozhodnutí, kde jeden 
člověk dluží 572000,- Kč. Tato věc bude již v prodlení, má to i platební rozkaz.. Ptá se jestli 
do toho půjdeme nebo ne. Měl by představu, že by to měla udělat místostarostka, jestli by se 
nemohla informovat na možnost zda ten platební příkaz můžeme udělat nebo jestli to 
necháme ležet. 
p. Bártlová: nemůžu a ani nebudu se informovat na tuto věc ve svém pracovišti v rámci své 
pracovní doby, již nemohu a ani nebudu řešit v rámci své pracovní doby obecní věci. Myslím, 
že byste měl poděkovat panu L.K., díky kterému mám naopak v tomto směru problémy 
v práci. Naopak já navrhuji , abyste si to Vy jako předseda finančního výboru vzal na starosti 
pohovořil s právníkem a panem starostou.  
p. Bártlová:  je to řešeno Okresním soudem v Šumperku, je možno na soud dát dotaz na jeho 
fin. a maj. situaci, zda vlastní účet, zda má pravidelný příjem atp..... Soudní poplatek činí 200 
Kč. 
 
f) V průběhu zasedání Kulturní komise předkládá a navrhuje podobu částky za inzerci 
v Rudoltickém zpravodaji  



 
PLATBY : 
Platby ceny inzerátů lze provádět těmito způsoby: 
- poštovní poukázkou 
- bankovním převodem 
- v hotovosti na obecním úřadě  
 
CENÍK INZERCE: 
Řádková inzerce: 
každý 1 řádek (i započatý) na šířku stránky  = 40,- Kč  
rámeček = 50,- Kč 
 
Plošná inzerce: 
1 cm2 = 10,- Kč  bez DPH 
Celá strana  2 000,- Kč 
½ strany      1 000,- Kč 
¼ strany         500,- Kč 
Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování 50 - 100 Kč. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH  
Inzeráty a oznámení přijímáme do rubrik: Služby - Práce, Koupě - Prodej, Různé, Pronájem - 
podnájem aj. Nesmí být v rozporu s platnými zákony ani s etikou. 
RZ nabízí možnost zveřejnění zájemcům o podnikatelskou inzerci – prezentaci firmy apod.  
 

Hlasování o ceníku na inzerci v RZ 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 

g) p. Rezek chtěl ještě do různého : já jsem se chtěl zeptat kompetentních lidí, že zima je na 
krku a byli jsme ujišťováni, že stavba pokračuje, všimli jste si všichni , že střechy nejsou, 
škoda že nikdo tady není z kompetentních,  
p. Janisch: vidím úplně něco jiného než pan Rezek, já bych neřekl, že se to zbrzdilo, nevím 
jak si to představujete pane Rezek. 
p. Rezek: zeptal bych se  
p. Bártlová: mně se zdá nefér, když se vznášejí dotazy tohoto druhu na zastupitelstvu, když 
mám dotazy tak se jdu zeptat kompetentních osob, tzn. např. Miloše Šrámka, starosty..... 
p. Janisch: zdá se mi nefér vůči lidem, kteří tam dělají 
p. Rezek: já jsem se o tom jen zmínil, chtěl jsem se jen zeptat 
p. Bártlová: kdybyste mně to řekl včera , já bych pozvala Miloše Šrámka 
 
h) Dále do různého podal dnes při zahájení jednání žádost p. Papík ohledně  navýšení 
nákladů na mýtní úmyslnou těžbu na 300,- Kč/m3 
 
p. Bártlová : můžete k tomu říct něco bližšího? Tato žádost je podána až s dnešním datem! 
p. Papík: všechno se zdražuje, když já pracovníkům  řeknu 250,- Kč/m3, tak se mi vysmějí a 
jedou domů 
Něco jiného bylo na jaře, když tady bylo hodně lidí, mladí nepřicházejí a staří odcházejí. Je 
s tím problém.  



Hlasování o zvýšení nákladů na mýtní 
úmyslnou těžbu na 300,- Kč/m3 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
ch) p. Konečný: obecně závazná vyhláška na odklízení sněhu bude? 
p. Bártlová: od problému, který ve vesnici vznikl, mám vypracovanou obecně závaznou 
vyhlášku, bohužel však pan starosta nesouhlasí , aby byla v tomto směru jakákoliv vyhláška 
vydána 
p. Konečný: takže když to zákon neřeší, tak vlastně, když zítra nachumelí, tak se to do května 
odstraní? 
p. Bártlová:já si myslím, že vyhláška vydaná obcí v tomto směru chrání nejen občany, ale i 
obec. Termíny, které v ní mám uvedené, byly konzultovány s p. Krystlem. Zákon o obecních 
komunikacích řeší v podstatě pouze obecnou povinnost obce zajišťovat schůdnost a sjízdnost 
místních komunikací, stanovení způsobu, termínů zákon však konkrétně neřeší. 
 
p. Stránská: navrhuje nechat obecně závaznou vyhlášku na příště 

 
Paní Bártlová ukončuje zasedání v 00:15 a příští jednání bude 13.12.2007 od 20.00 hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/29/11/07 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) změnu programu 
c)Návrh rozpočtu na rok 2008 + rozpočtový výhled pro roky 2008 – 2010 
d) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001482/VB/1 (Obec 
Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
e) sepis nájemních smluv pro třetí etapu výstavby na Zámečku bude vykonávat místostarosta 
v rámci svého funkce a svého platu 
f) doplnit do textu smlouvy (o zprostředkování nájemců s firmou 2K2 k.s.) povinnost RK 
informovat zastupitelstvo 1x za měsíc  o počtu zájemců  a dále text „na 3 etapu“. Schválení 
smlouvy se odkládá na příští zasedání. 
g) Dodatek č. 5 k obecně závazné vyhlášce Obce Rudoltice č. 2/2001 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 
h)Žádost o koupi p.p.č. 455/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (F.K.) 
ch) OZ souhlasí s prodejem 10000 m2 pozemku firmě ZV KOVO s.r.o. z pozemkové parcely č. 
4216/1, která se nachází v lokalitě Z 78- plochy průmyslové výroby dle schváleného 
Územního plánu obce Rudoltice. 
OZ schvaluje předběžnou dohodu mezi Obcí Rudoltice a firmou ZV KOVO s.r.o ze dne 
22.11.2007 o podmínkách prodeje 10000 m2 pozemku z pozemkové parcely č. 4216/1 
v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna. 
i)koupi asfaltovacího stroje firmou Vision s.r.o 
j)rozšíření kontrolního výboru o p. E.Kohoutovou 
k) pověření Richarda Kohouta k  zahájením jednání ve věci vypouštění odpadních vod 
z obecních septiků. 



l) získávání knih v obec.knihovně přechodem  na  výměnný systém 
m) kontrolu, kterou bude provádět finanční výbor ve firmě Vision s.r.o 
n) ceník inzerce v Rudoltickém zpravodaji 
o) zvýšení nákladů na mýtní úmyslnou těžbu na 300,- Kč/m3 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
a) Informaci komise ŽP – kanalizace, septiky, studny 
b) informaci o Tanečním kurzu – Richard Kohout 

 
3) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501 obyvateli 
b)p. Macháčkové zajistit vydání brožury- úkol dlouhodobý, trvá 
c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a informoval průběžně 
zastupitelstvo 
d)všem předsedům komisí předat paní Bártlové statuty všech komisí starostovi 
e)paní Bártlové a R. Kohoutovi uspořádat besedu s občany do konce roku o kanalizaci, 
odpadních vodách a studnách 
f) Richardu Kohoutovi  zahájení jednání ve věci vypouštění odpadních vod z obecních septiků 
g) p. Kopecké  zajištění nového systému získávání knih- seznámí ji s tím p. Bártlová 
ch) panu Rezkovi, aby jako  předseda finančního výboru si vzal na starosti soudní rozhodnutí 
z roku 2000 o  dluhu 572OOO,- Kč a  pohovořil s právníkem a panem starostou.  
i) p. Bártlové seznámit zastupitele na příštím jednání  s obecně závaznou vyhláškou o 
odklízení sněhu 
 
Zapsala: Skalická  
 
Ověřili: Kohoutová, Janisch 
 
 
Lenka Bártlová 
Místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: Skalická 


