
VÝPIS 
Jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 13.12.2007 

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

 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/29/11/07 
4) Rozpočtové opatření obce č. 2/2007 
5) Provozní rozpočet školy za r. 2007 
6) Smlouva o zprostředkování č. 01/452/2007 (Obec Rudoltice – 2K2 k.s.) 
7) Návrh kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 
8) Návrh na přehodnocení fin. prémie 1501 obyvateli obce 
9) Různé 
10) Diskuse 
 

 
 
Přítomni: Bártlová, Janisch,Kohoutová, Rezek, Skalická, Žáček 
 
Omluveni: Kolomý, Stránská, Sodomková 
 
Nepřítomni:  
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 20.15 hod.  
 
Schválení navrženého programu 
 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 
Návrh zapisovatele:  Skalická 
Návrh ověřovatelů zápisu:  Kohoutová, Janisch 
 
 

Hlasování o schválení zapisovatele, 
ověřovatelů: 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 

3)Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/29/11/07 
 



a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501 obyvateli 
Bártlová- tento bod stále trvá, k tomu budu hovořit pod bodem č.8 
b)p. Macháčkové zajistit vydání brožury 
Macháčková: úkol dlouhodobý, trvá 
 
c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a informoval průběžně 
zastupitelstvo- Kohout: bod trvá až do jara 
d)všem předsedům komisí předat paní Bártlové statuty všech komisí starostovi 
Bártlová- statut byl předán od bytové komise, ostatní bod trvá 
Skalická- navrhuje změnit jednací řád kontrolního výboru- zápisy na internetu nevyhovují 
e)paní Bártlové a R. Kohoutovi uspořádat besedu s občany do konce roku o kanalizaci, 
odpadních vodách a studnách 
Bártlová- beseda  proběhla, 5 řad lidí, odhadem 30 lidí, byl podán výklad panem Kohoutem, 
Kohout-byly předány žádosti, které potřebuji k vyřízení 
f) Richardu Kohoutovi  zahájení jednání ve věci vypouštění odpadních vod z obecních septiků 
Kohout: podklady připraveny, žádosti napíšu teď a pak dám podepsat starostovi 
g) p. Kopecké  zajištění nového systému získávání knih- seznámí ji s tím p. Bártlová 
Bártlová :s p. Kopeckou od té doby mluvila, nijak zvlášť to ale neřešila, bod napříště 
ch) panu Rezkovi, aby jako  předseda finančního výboru si vzal na starosti soudní rozhodnutí 
z roku 2000 o  dluhu ……………….,- Kč a  pohovořil s právníkem a panem starostou.  
Rezek: se starostou nehovořil a bod trvá 
i)p. Bártlové seznámit zastupitele na příštím jednání  s obecně závaznou vyhláškou o odklízení 
sněhu 
 
Bártlová: se starostou jsem hovořila a již se k tomu vyjadřuje jinak, takže to nechává napříště, 
do té doby předloží vyhlášku nejdříve starostovi, aby měl možnost se s ní seznámit 
 
4.Rozpočtové opatření obce č. 2/2007 
 
Rozpočtové opatření- je to k tomuto roku, kdy se aktualizují částky podle skutečnosti, vzal 
jsem si jednotlivé kody abychom věděli co je co 
Bártlová: o to co se zvýšily příjmy o to se zvýšily výdaje 
Rezek: zarážím se nad tím, proč nepozveme p. J., ona to dokáže zdůvodnit, pro příště chce, 
aby někdo p. J. na tyto věci pozval, já tomu rozumím a cítím se zodpovědný za to, kdy ruku 
zvednu a kdy ne. Jsou tu položky, které se nečerpají léta, jako třeba zeleň a nečerpáme to, což 
je škoda. Jsou to pro nás mrtvý peníze, Richarde, když jsem tady seděl s p. J. a měla 
připomínky, že se to nečerpá , jsou to účelový peníze,  
Kohout: jde o pokutu kolem ………… Kč mělo by se to vrátit zpátky do alejí, obec by tím 
měla např. spoutat stromy v alejích 
Kohoutová: je třeba abys vzal na vědomí, že tam těch ………..  Kč je a abys předložil řešení 
Kohout: úkol předložit plán na ………….napříště 
Rezek: jsou tam přesuny , když se nezahájila cyklostezka tak se přesunují peníze 
z cyklostezky nebo z fary..... 
Rezek: pak na co musím myslet je ………… Kč , tím se platí asi celá ta parta okolo p. 
Smejkala a je v tom to pití asi, stálo by za to přehodnotit tyto platby. 
Šrámek:  chce aby S. psal hodiny kolik odpracuje a kolik si za to účtuje a řekl to starostovi, 
neví jak to pokračuje. Neví jestli to S. začal dodržovat. 
Kohoutová: bere na vědomí a kontrolní výbor se tím bude zabývat 
Rezek: myslí si, že by mezi nás měla p.J. přijít, já jsem jí to naznačil, moc se na to netvářila, 
kdyby přišla sama 



Bártlová: já nevidím důvod proč by sem měla chodit 
Bártlová: měl jste ji pozvat 
Rezek: já jsem chtěl, může odmítnout, já myslím, že můžeme hovořit o svých názorech 
 
Bártlová: hlasuje o rozpočtovém opatření 
 

Hlasování o schválení rozpočtového 
opatření 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
5. Provozní rozpočet školy za r. 2007 
 
Skalická chce oznámit, že od 9-12/2007 mzdy na 2 učitelky , které platí obec platí Krajský 
úřad. Rozpočet z kraje byl v důsledku nemocnosti a nižší zaměstnanosti v mat.škole vyšší a 
mohlo se toto do konce roku uskutečnit. V důsledku toho bude hospodářský výsledek školy 
asi  ………… Kč. Jako správce rozpočtu již toto prokonzultovala s ředitelkou školy jako 
s příkazcem operací a rozhodly se nakoupit do mat.školy matrace asi v částce ……….. Kč. 
Skalická dává na zváženou zastupitelstvu jestli má obec ponížit škole dotace na rok 2007 
nebo jestli bude mít škola vyšší hospodářský výsledek. Zastupitelé tuto informaci berou na 
vědomí a přiklání se k možnosti vyššího hospodářského výsledku s tím, že ten bude rozdělen 
do rezervního fondu školy a škola z něho koupí dřevěné prvky na dětské hřiště na zahradu 
mat.školy 
 
6. Smlouva o zprostředkování č. 01/452/2007 (Obec Rudoltice – 2K2 k.s.) 
 
Bártlová: s paní K. jsem mluvila s tím, že má dodat novou smlouvu a p. K.á tuto smlouvu 
nedodala. S paní K. jsem se spojila ihned po minulém zasedání. 
Bártlová: telefonicky jsem ji informovala o tom, co zastupitelstvo požaduje 
Bod se neprojednává z důvodu nedodání upravené smlouvy. 
 
7. Návrh kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (O.V. a D. 
    J.) 
 
Jedná se o pozemek na Zámečku, poz. parcela 4293/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o 
výměře 930 m2 v ceně ………… Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 1.6.2004 
do 16.6.2004 

Hlasování o schválení kupní smlouvy a 
zřízení předkup. práva 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 

8. Návrh na přehodnocení finanční prémie 1501 obyvateli 
Bártlová: vzhledem k tragédii, která k lítosti nás všech naši obec potkala, navrhuji obecnímu 
zastupitelstvu přehodnocení schválené finanční prémie pro 1501. obyvatele naší obce ve výši 
………..,- Kč tak, aby tento finanční obnos byl  předán rodičům zesnulé D. P. jako vyjádření 



podpory a účasti na této bolestné události. Starosta za sebe jako radu přislíbil navíc další 
finanční obnos ve výši ……….. Kč.  
Tím zastupitelstvo ruší finanční prémii 1501. obyvateli ve výši …………..,- Kč.   
Starosta může dát a také přislíbil ze své pravomoci nějakou částku na 1501. obyvatele , to je 
jeho osobní aktivita, to schvalovat zastupitelstvo nebude. Finanční obnos odnese rodičům P. 
p. Lenka Bártlová a ředitelka školy Mgr. Lenka Havlenová.  
 

Hlasování o schválení finančního obnosu 
………… rodičům P. 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
9) Různé 
a) Účtování svozu odpadů pro firmy a fakturace pro firmu Forez s.r.o 
 
Bártlová:   
1. navrhuje ,aby OZ schválilo účtování výnosů a nákladů týkajících se odpadového 
hospodářství v souvislosti s využitím systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem na základě „Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem“ právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání 
v hospodářské činnosti obce. 
Bártlová: týká se svozu odpadů(komunálního) pro firmy. Pro občany zůstanou odpady 
v hlavní činnosti 
2. navrhuje, aby OZ schválilo souhlas s účtováním autobusové dopravy pro firmu Forez s.r.o. 
se sídlem Ostrov 2, v hospodářské činnosti obce. 
Bártlová: týká se pouze fakturace firmy Forez. Doprava pro občany zůstane v hlavní 
činnosti.Důvodem pro změnu je jednodušší a přehlednější účtování DPH a podkladů pro daň 
z příjmů 

Hlasování o schválení účtování svozu 
odpadů pro firmy a fakturaci pro firmu 
Forez v hospodářské činnosti: 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
b) Ceník inzerce ve zpravodaji 
Bártlová: Minule jsme schválili ceník inzerce a je nutné schválit, že tento ceník je včetně 
DPH. 
 
 

Hlasování o schválení ceníku inzerce do 
RZ, který je včetně DPH 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
c) Zpráva kontrolního výboru 
Macháčková: 26.11.2007 proběhlo zasedání KV , minule se to nedostalo na pořad jednání  



Bártlová: přečetla zprávu ( je uložena na obecním úřadě) 
 
Bártlová se vyjadřuje ke zprávě. Případ manželů B. v bytovce č. 12 byl projednán, ale na 
zastupitelstvu se toto neřešilo, to je pravda. Výsledek jednání je takový, že pokutu p. B. 
nemusí platit. Chyba zastupitelstva byla v tom, že v zápisu z března je zapsáno, že byt může 
prodat pokud nebudou porušeny zákony. Zákony samozřejmě porušeny nebyly, byla porušena 
pouze smlouva o prodeji. Byla to chyba zastupitelstva. Po projednání s paní B. jsem celou 
věci řešila se starostou, který souhlasil s mým návrhem, aby jí byla pokuta odpuštěna, a proto  
jí v tomto duchu byl napsaný dopis. 
 
Bártlová: zajištění druhého jednatele bylo splněno dnes , proběhla valná hromada. 
 
Macháčková: staveniště nebylo zajištěno páskou, jak bylo v usnesení 
Šrámek: nejde to, bylo by to k ničemu 
Macháčková: dosud nebyla sjednána s p. S. smlouva na úklid domů 609-618 
Šrámek: smlouva je podepsána – p. Šrámek to zkontroloval u p. S. 
 
d) zajištění prémie na fotosoutěž 
Bártlová: navrhuje prvním pěti soutěžícím poskytnout celkem prémii ……….. Kč pro 
všechny celkem.  
Macháčková: navrhuje udělat finanční poukázky do fotoateliéru a toto si budou moct ve 
fotoateliéru soutěžící vybrat 

Hlasování o schválení finanční prémie 
……… Kč na fotosoutěž 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

  
 
e) návrh na zvětšení četnosti Rudoltického zpravodaje minimálně na 5x možná i 6x ročně 
Macháčková: jde o budoucnost RZ, příští týden bude , je problém se získáváním příspěvků 
s některými dodavateli,  
Byla jsem na semináři, slyšela jsem zkušenosti jiných obcí a měst, ze 4 čísel přešli na víc 
čísel. Navrhuji 6 čísel. 
1 číslo vychází na 6,50 Kč a ………..,- Kč vychází na celý rok, Dobel dala ……….,- dotaci 
za 4 čísla 
Dělá se 600 ks. 
Rezek: si myslí, že 4 byly vyhovující 
Zastupitelé navrhují p. Macháčkové, aby do příštího zasedání domluvila se starostou vše 
ohledně zpravodaje i s odměnou pro tvůrce Rudoltického zpravodaje. P. Bártlová navrhuje, že 
zprostředkuje kontakt se starostou. 
 
Dále p. Macháčková informuje, že vánoční koncert  bude 20.12. v 16.hodin 
Bártlová: občerstvení bude zajištěno od 17.30 hod. 
f) informace o výběru lokalit na náhradní výsadbu stromů 
 
Kohout: Žádá zastupitele , aby vybrali lokality na náhradní výsadbu stromů a dává na výběr, 
zastupitelé mají přemýšlet a dát si to za úkol. 
Výběr z lokalit: 
1. od V.. na jihozápad k trati 



2. Cesta do Lukové jak končí stromy po hranici katastru, 100 metrů 
3. v řízení mám se zemědělcema horní konec cesta která je asfalt. přes pole k třeb. stěnám 
4. od měnírny za tratí 
5. od F… jihozápadně do pole 
 
Rezek: využil bych přítomnosti pana Šrámka a chtěl bych, aby nám poreferoval o práci na 
Zámečku 
Pan Šrámek odpovídal jak pracují řemeslníci na Zámečku a jaký je výhled všech prací do jara 
roku 2008. 
Macháčková: můžu se zeptat 2008 tam budou lidi bydlet? 
Šrámek: myslí si, že několik domů bude zkolaudovaných. 
 
Zasedání skončeno ve 22 hodin 
Příští zasedání proběhne 31.1.2008 ve 20 hodin 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/13/12/07 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) rozpočtové opatření obce č. 2/2007 
c)  Návrh kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (O.V. a D.J.)  
     na poz. parcele 4293/20 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 930 m2 v ceně   ………..,- 
Kč 
d) schválení finančního obnosu ……….,- Kč rodičům D. P. a zrušení finanční prémie 1501 
obyvateli Rudoltic 
e) OZ schvaluje účtování výnosů a nákladů týkajících se odpadového hospodářství 
v souvislosti s využitím systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na 
základě „Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem“ 
právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání v hospodářské činnosti obce. 
f) OZ schvaluje souhlas s účtováním autobusové dopravy pro firmu Forez s.r.o. se sídlem 
Ostrov 2, v hospodářské činnosti obce. 
g) ceník inzerce v RZ schválený na minulém zasedání bude již včetně DPH 
h)OZ schvaluje finanční prémii na fotosoutěž v částce ………. Kč pro prvních pět míst 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
a) předběžný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2007 
b)nedodání Smlouvy o zprostředkování č. 01/452/2007 (Obec Rudoltice – 2K2 k.s.) 
c) zprávu kontrolního výboru ze dne 26.11.2007 
d) pořádání koncertu dne 20.12.2007 
  
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) Kontrolnímu výboru změnit jednací řád 



f) Richardu Kohoutovi  zahájení jednání ve věci vypouštění odpadních vod z obecních septiků- 
napsat žádosti a nechat podepsat starostovi 
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 ……………. Kč a  pohovořil s právníkem a panem starostou.  
i)p. Bártlové seznámit zastupitele na příštím jednání  s obecně závaznou vyhláškou o odklízení 
sněhu 
j) p. Bártlové a p. Havlenové předat rodičům zesnulé D. P. finanční obnos ……….. Kč  
k) p. Macháčkové zprostředkovat přidělení odměn výhercům ve fotosoutěži 
l) p. Macháčkové domluvit se s RNDr. Oldřichem Kolomým o četnosti vycházení 
Rudol.zpravodaje, popřípadě odměnu redakci 
m) všem zastupitelům vybrat lokalitu pro náhradní výsadbu stromů 
n) R. Kohoutovi zpracovat plán řešení jak použít prostředky na údržbu kaštanové aleje 
o) Kontrolnímu výboru zkontrolovat faktury p. S. ( zda vypisuje počet hodin a provedenou 
práci) 
 
 
Zapsala: Skalická  
 
Ověřili: Kohoutová, Janisch 
 
 
Lenka Bártlová 
Místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: Skalická 
 
 
 
 
 
 
 


