
 

 

VÝPIS 
Jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 31.01.2008 

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/13/12/07 
4) Usnesení starosty č.j. Sta/07/12/31/1 
5) Územní plán obce 
6) Bezúplatný převod zemědělských pozemků od PF ČR na obec 
7) Rozpočtové opatření obce č. 3/2007 
8) Rozpočtové opatření č. 251 Krajského úřadu v Pardubicích ze dne 18.12.2007 

9) Zřizovací listina ZŠ a MŠ Rudoltice 
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice-ČEZ 

Distribuce, a.s.) 
11) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – R.N., M. M.) 
12) Různé 
13) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Rezek, Žáček, Kolomý, Janisch 
  
Omluveni: Sodomková, Kohoutová,Stránská 
  
Nepřítomni:   
  
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Skalická oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
 
 
Program:  
  
  
1) Zahájení jednání ve 20.05 hod. 
  
Schválení navrženého programu: 
 
p.Bártlová – navrhuji program doplnit o další 3 body, které budou zařazeny před bod 
„Různé“, a to: 
 

1) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV KOVO 
s.r.o.) 

2) Smlouva č. Z_S42_12_4120113411 (Obec Rudoltice - ČEZ Distribuce, a.s.) 



 

3) Usnesení starosty, č.j. sta/08/01/29/1 a sta/08/01/29/2 
 
Hlasování o navrženém programu: 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRžEL SE:  0 
 
  
  
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Skalická  
Návrh ověřovatelů zápisu:  Žáček, Janisch 
  
  
Hlasování o schválení zapisovatele,  
ověřovatelů zápisu: 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
  
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/13/12/07  
 
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501 obyvateli  
− úkol trvá 
 
b)p. Macháčkové zajistit vydání brožury 
-    úkol trvá 
 
c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastru a informoval průběžně 
zastupitelstvo  
-    úkol trvá 
 
d) všem předsedům komisí předat paní Bártlové statuty všech komisí starostovi  
-     nikdo nic nepředal, bod trvá 
 
e) Kontrolnímu výboru změnit jednací řád  
-    úkol trvá,  z kontrolního výboru nikdo není přítomen 
 
f) Richardu Kohoutovi  zahájení jednání ve věci vypouštění odpadních vod z obecních 
septiků, napsat žádosti a nechat podepsat starostovi  
-     žádosti jsou podány-splněno 
 
g) p. Kopecké  zajištění nového systému získávání knih- seznámí ji s tím p. Bártlová  
− již by měl přijít první soubor knih, hovořeno s p. Kopeckou 

 
ch) panu Rezkovi, aby jako  předseda finančního výboru si vzal na starosti soudní rozhodnutí 
z roku 2000 o  dluhu asi ………,- Kč a  pohovořil s právníkem a panem starostou.   
P. Rezek – p. starosta úř.hodiny nemá a tak jsem ho nezastihl, nemluvil jsem s ním o tom. P. 
Rezek říká, že by to měl udělat někdo, kdo dostane od starosty pověření a on , že ho nemá. 



 

Měl by jednat se soudem statutární orgán a to pan Rezek není.. Pan Rezek říká, že nemá 
pověření.  
p. Rezek: taky mne zajímá názor od starosty jestli do toho máme jít. 
p. starosta: podnikatel už tenkrát prodal všechen majetek , smál se nám do očí. 
p. Bártlová: na soud se může dát návrh, soudní poplatek činí 200,- Kč, kdy bude zjištěno, zda 
má či nemá nějaký majetek.. 
p. starosta: on dluží kam se podívá, jít se do toho může, ale nedělám si iluze 
p. Rezek: buď starosta osloví sám soud nebo pověří někoho jiného 
p. Skalická si to bere na sebe do příště zajistí sepsání žádosti na soud ohledně zjištění majetku 
dlužníka 
 
i) p. Bártlové seznámit zastupitele na příštím jednání  s obecně závaznou vyhláškou o 
odklízení sněhu   
P. Bártlová konstatuje, že starosta nesouhlasí s jejím vydáním 
p. starosta:  ve vládě je návrh, kdo má uklízet sníh z chodníku, nevím, kdo by to dělal za obec, 
vy tam máte , že při 5 cm sněhu se musí vyjet, kolikrát bychom museli vyjet, sníh se uklidí i 
bez vyhlášek, jestliže bychom měli uklízet chodníky, kdo to bude dělat? 
p. Bártlová:  já vím, že to není lehké, ale když to bude uzákoněno? 
p. starosta: ještě to není uzákoněno, starostové se bouří, města se bouří , všichni se bouří proti 
nové vyhlášce. Když to chtějí udělat , tak to musí doprovodit penězma. Není možné najednou 
teď navalit na obce takovou zátěž 
p. Bártlová: tak to necháme  až se to vyřeší ve vládě 

 
j) p. Bártlové a p. Havlenové předat rodičům zesnulé D.P. finanční obnos  
− provedeno bylo předáno 

 
k) p. Macháčkové zprostředkovat přidělení odměn výhercům ve fotosoutěži  
− provedeno pokud si přišli 
p. Bártlová: ano přišli si 
 
l) p. Macháčkové domluvit se s RNDr. Oldřichem Kolomým o  četnosti vycházení  
Rudol.zpravodaje, popřípadě odměnu redakci  
p. Macháčková : bylo domluveno, že četnost zůstane na celkem 4, odměna redakci není 
domluvena, ale  domluví se 
 
m) všem zastupitelům vybrat lokalitu pro náhradní výsadbu stromů 
- hotovo 
 
n) R. Kohoutovi zpracovat plán řešení jak použít prostředky na údržbu kaštanové aleje  
p. Kohout: jedná se o pokutu; jedno z řešení je, že se vrátí zpět do aleje nebo k údržbě stromů 
v obci.Já dám dohromady program, ve kterém budu žádat o dotace na obnovu alejí.Existují 
projekty na nichž se dají získávat dotace, takže je šance, že by mohli dát 80%, udělají se 
drobné úpravy; spočívat to bude v tom , že obec dokácí stromy, ty peníze by šly do spoutání, 
údržby stromů 
- Dlouhodobý úkol. 
P.Kohout dává vybrat zastupitelům, jestli použít peníze z pokuty na údržbu aleje nebo na 
údržbu stromů v obci. 
p. Bártlová dává hlasovat o variantě použití peněz z pokuty.  
 
 



 

                                                                                        Hlasování o variantě použití peněz  na                                                            
                                                                                         údržbu aleje  
              
                                                                                                          PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
P.Bártlová : jde o dlouhodobý úkol- nejpozději na podzim nás bude p.Kohout informovat. 
 
o) Kontrolnímu výboru zkontrolovat faktury p. S. ( zda vypisuje počet hodin a provedenou 
práci) 
p.  Macháčková- informuje, že kontrolní výbor se nesešel 
Kolomý informuje, že faktury jsou v pořádku 
 
 
4) Usnesení starosty č.j. Sta/07/12/31/1 
p. Bártlová: Jde o stanovení cílových odměn pro ředitele a jednatele obecních firem Vision a 
Stavby Rudoltice.  
p. starosta: aby se to nahoře rozběhlo a aby to jelo, aby se včas dokončily sítě, bytovky , tak 
jsem potřeboval tomu udělat dynamiku. Po tom extempore v létě a na podzim skutečně došlo 
k silnému utlumení, bylo potřeba to vzkřísit, to byl důvod proč jsem to vydal. Bez toho 
usnesení by to kulhalo. Ze zákona na to mám právo. 

 
5) Územní plán obce 
p. Bártlová: Pro žádost obce na pořízení územního plánu MÚ Lanškroun v souladu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. je potřeba schválit následující usnesení: 
 
1.Zastupitelstvo obce na základě zmocnění dle par 6 odst 5 písm. a) stavebního zákona 
rozhodlo o pořízení územního plánu. 
2.Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje starostu RNDr. Oldřicha Kolomého pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu. 
3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního 
zákona schvaluje žádost obce o pořizování územního plánu obecním úřadem s rozšířenou 
působností – Městským úřadem Lanškroun. 
 
                                                                                                 Hlasování o územním plánu:                                                                                                          
                                                                                                          PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Bezúplatný převod zemědělských pozemků od PF ČR na obec 
 
P. Bártlová: Pro žádost obce o bezúplatný převod zemědělských pozemků od PF ČR na obec 
Rudoltice, které jsou ve schváleném ÚPO ze dne 5.2.2002 a ve schválené Změně č. 1 ze dne 
12.12.2006 určeny pro bydlení, je potřeba schválit následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s bezúplatným převodem těchto pozemků od PF ČR na 
obec: 538, 8321, 832/3, 834/3, 834/4, 835, 849/2, 849/4, 856, 857/3, 857/4, 858/1, 907/1, 



 

907/3, 908/1, 908/2, 3002/7, 3002/9, 4472, 213/1, 824/2, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 
900 a 2744/12. 
 
p. Rezek: jde o pozemky, které byly vytipovány jako lokality, které mohou být obci 
prospěšné.  Jde o určité vyvrcholení snah, která tady byla několik let, aby ty pozemky na tu 
obce přešly. Diskutovat o tom, který pozemek to je nebo není...., je to zadarmo a je to pro 
obec, takže, aby to neznělo směšně, že se tady vyjmenují čísla pozemků, to nejsou čísla, v tom 
se skrývá určitá práce, kterou jsme dělali v minulém zastupitelstvu, ale i v předchozích. 
p. starosta: technická věc, jak jsem byl podepisovat převod pozemku, tak mi říkali, že máme 
ze všech obcí největší převod pozemků. Dáme to tam a ono to rok trvá, než začnou reagovat. 
Cyklostezka: doteď nemůže být vydáno územní rozhodnutí, protože pod tím vedením 
vysokého napětí je to jejich . Já očekávám, že až tak na podzim bude ten pozemek náš. Žádali 
jsme v listopadu roku 2006. 
p. Bártlová: Pozemky na cyklostezku budou dle informací PF ČR dány do veřejné nabídky 
v dubnu.  
 
                                                         Hlasování o bezúplatném převodu zem. pozemků 
                                                                                                           PRO: 6 
                                                                                                           ZDRŽEL: 0 
                                                                                                           PROTI: 0  
 
 
7) Rozpočtové opatření obce č. 3/2007 
 
p. Bártlová: s tím souvisí rozpočtové opatření č. 251 Krajského úřadu v Pardubicích ze dne 
18.12.2007, kde jde o rozpočet Pard. kraje ve výši ……. a jedná se o  poskytování fin. 
podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu PK a způsobu jejich využití a  na to navazuje naše 
rozpoč.opatř. č. 3/2007. Takže rozpočtové opatření Pard. kraje budeme brát na vědomí a o 
tomto našem rozpočtovém opatření budeme hlasovat 
 
                                                  Hlasování o rozpočtovém opatření obce č. 3/2007 
         PRO: 6 
                                                                                                           ZDRŽEL: 0 
                                                                                                           PROTI: 0  
 
 
8) Rozpočtové opatření č. 251 Krajského úřadu v Pardubicích ze dne 18.12.2007 
 
viz shora. 
Rozpočtové opatření kraje bere zastupitelstvo na vědomí 
 
9) Zřizovací listina ZŠ a MŠ Rudoltice 
p. Skalická: já jsem měla vypracovat novou zřizovací listinu ZŠ a MŠ Rudoltice. Někdy na 
jaře loňského roku proběhla ve škole krajská kontrola a pan doktor …… našel závadu 
v zřizovací listině školy a nařídil ji změnit z důvodu zastaralosti původní zřizovací listiny. 
Doktor ……..zaslal šablonu zřizovací listiny, která je vyhovující a já jsem tuto šablonu 
přizpůsobila našim podmínkám. 
p. Rezek: v čem spočívá změna? 
p. Skalická: změna je v tom, že v roce 2004 byl schválen nový školský zákon, kterým se mění 
cíle vzdělávání a veškerá problematika školství a bylo nutné toto zohlednit v nové zřizovací 



 

listině. Dále bylo nutné zohlednit majetkové vztahy organizace, od kolika peněz může 
rozhodovat o svém majetku.  
p. Rezek: takže to byla taková komplexní přeměna 
p. Skalická: ano, ale než tuto zřizovací listinu schválíme, bylo by vhodné dle ředitelky školy 
nejdříve její podobu zaslat panu dr. ……. z krajského úřadu, který ji posoudí a doporučí ke 
schválení. Není to povinnost, ale bylo by to vhodné, pokud má mít tato zřizovací listina 
všechny zákonné náležitosti. 
p. Skalická dr. ……. návrh zašle a do příště ji připraví ke schválení 
 
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice-ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
p. Bártlová: jedná se o obecní cestu, která vede k měnírně - u míst, kde bude stavět T.K.; jde o 
změnu vedení el. vedení, protože jde o obecní pozemek, je třeba uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene (poz. p. 4467); věcné břemeno je zpoplatněno částkou …..,- Kč 
 
                                                 Hlasování o smlouvě o zřízení věcného břemene 
         PRO: 6 
                                                                                                           ZDRŽEL: 0 
                                                                                                           PROTI: 0  
 
 
11) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – R.N. a M.M.) 
 
Bártlová: jedná se o pozemek na Zámečku, p.p.č. 4293/9 - zahrada o výměře 1230,- m2.  
 

Hlasování o kupní smlouvě a dohodě o zřízení          
předkupního práva 

         PRO: 6 
                                                                                                           ZDRŽEL: 0 
                                                                                                           PROTI: 0  
 
 
 
12) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV KOVO 
s.r.o.) 
 
p. starosta: jde o další kus průmyslové zóny, ten spodní, to vysoký napětí mají číňani a další 
třetina zóny se prodává. Zbývá v podstatě tak 1,2 ha. 
 
                                                        Hlasování o kupní smlouvě mezi ZV KOVO a obcí 
         PRO: 6 
                                                                                                           ZDRŽEL: 0 
                                                                                                           PROTI: 0  
 
 
13) Smlouva č. Z_S42_12_4120113411 (Obec Rudoltice - ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
p. Bártlová : předmětem smlouvy je zajištění rezervovaného příkonu pro  94 byt. jednotek a 
úhrada nákladů spojených s připojením 
p. starosta: to musíme zaplatit, máme povinnost zaplatit za každý byt, to kdybychom 



 

nezaplatili, tak nás ČEZ nepřipojí. 
                                                 Hlasování smlouvě č. Z_S42_12_4120113411 
                                                     PRO: 6 
                                                                                                           ZDRŽEL: 0 
                                                                                                           PROTI: 0  
 
 
14) Usnesení starosty, č.j. sta/08/01/29/1 a sta/08/01/29/2 
 
p. Bártlová: Obě usnesení vydal starosta obce.V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000, 
starosta zrušil diskusi na webových stránkách obce.A další usnesení je rozhodnutí ve věci 
dlužníků, kdy nebude nikomu nic prominuto, jediné změkčení je to, že se posunuje termín 
úhrady penále a dlužného nájemného a smluvní pokuty. Uvedené termíny jsou konečné. 
 
p. starosta: Text je jasný, neplatiči musí platit, jako všichni platí. Pokud jde o diskusi, tak já 
nepokládám tuto diskusi za diskusi, já jsem ze zákona za to zodpovědný; je to neřízená 
diskuse 3 nebo 4 lidí, kteří se točí pořád dokola a informace, který se tam poskytují nejsou 
pravdivý. Názor na to může mít každý jaký chce, ale já za to ze zákona zodpovídám. 
p. Bártlová:Můžu se zeptat jaké informace jsou nepravdivé? 
p. Konečný: Který by poškozovaly obec. 
p. starosta: poslední kapka je informace o parkovišti, to se rozebíralo cirka 29.1. (ve 
skutečnosti 27.1.) a jako když někdo řekne, že tam je málo parkovacích míst, to je věc, která 
se hluboce dotkne všech, který tam dělaj, dotýká se to samé podstaty stavění. Já jsem se tam 
byl osobně podívat - mezi 617 a 618, těch míst je takovejch 26, sami jsme to navrhovali. 
Žádný sídliště ani v Lanškrouně nebo v Ústí nemá tolik parkovacích míst jako tady. Co byste 
chtěli za parkovací místa jako větší, to je nesmysl. 
p. Bártlová: ten člověk to nekritizoval, ale pouze to tam sdělil a myslím si, že by bylo 
mnohem lepší, když jste s tím nesouhlasil, kdybyste to v tomto duchu napsal. Stalo se to, co 
se stalo. Lidi jsou teď pobouření. 
p. starosta: odpověděl jsem několikrát, ale abych seděl denně u internetu a sledoval to, na to 
nemám čas, dotazy tohoto druhu by měly chodit na obec nebo e-mailem.  
p. Macháčková: My jsme to mysleli původně tak, že by tam byly dotazy na zastupitelstvo, to 
by se dalo vytisknout a v klidu to zodpovídat potom tady a je fakt, že se to potom trošku 
rozjelo.  
p. Janisch: pokud má někdo dotaz, tak může přijít na zastupitelstvo 
p. starosta: nelze tam odpovídat zvoleje, musel jsem se na to připravit a stálo to strašnýho 
času 
p. Bártlová: Já jsem tomu člověku odpovídala tak, že pokud má pocit, že tvrzení paní K. 
nejsou v pořádku, tak není nic jednoduššího než se zeptat přímo jí. 
p. Skalická: já jsem roznášela upomínky a opravdu jsem viděla, že mezi 617 a 618 je od 
jednoho člověka takových 5 aut, opravdu to není správné a parkoviště bylo zaplněné. Já vím, 
že mu to nemůžeme zakázat. 
p. Konečný: Ale můžeme, můžeme mu to zakázat, takovou formou, kterou jsem předkládal 
písemně já, dát tam „od 3,5 tuny a mimo dopravní obsluhy“, pan starosta mi to vyvrátil, že to 
je nesmysl a že by to bylo matoucí pro vozidla stavby. Můj návrh spočíval v tom, že když tam 
v sobotu pojede v noci , tak je to nebezpečný, protože je tam tma a stojí tam náklaďák, který 
tam nemá co dělat. Jenom proto, že řidič bydlí na Zámečku, má víkend volno a nemůže 
nechat auto v Lanškrouně na benzínce jako všichni ostatní. A to neříkám kvůli sobě, já se mu 
vyhnu. Ale může být náledí, pojede tam dítě na kole a zůstane pod kamionem a budeme řešit 
tady to, že se to mělo řešit dávno. To je jen k tomu parkování, já bych se k té diskusi vrátil 



 

pak dopodrobna. 
p. starosta: na všech sídlištích ruší značky a my tady budeme dělat les značek, Č. zrušil 
všechny značky na sídlišti  
p. Konečný: z jakého důvodu jako starosta nejste schopen akceptovat dočasné omezení 
rychlosti na silnici první třídy v úseku Lanškroun – Rudoltice „70 km/hod.“ Všichni víme o 
čem mluvíme. Jestli ne, tak si všichni sedneme do auta a ve 22 hodin se půjdeme všichni 
projet. Zjistíme, proč musíme tu rychlost snížit. 
p. starosta: Parkoviště a silnice první třídy je něco jiného. 
p. Konečný:  Bavíme se ke značkám a vy jste to smetl ze stolu jako celek na silnici první 
třídy, vždyť víte, co se tam stalo. Podal jsem návrh písemně, chtěl jsem, aby to podala obec, 
aby to mělo váhu a aby odpověď přišla rychleji. Když o to zažádá obec, tak dopravní 
inspektorát je schopný během 14 dní to vyřídit, kdežto když o to budu žádat já jako občan, tak 
to bude trvat půl roku. To je k ničemu, protože ve 22 hodin za půl roku bude světlo. Všechno 
ke značkám. 
p. S.: K tomu, co pan starosta napsal na tu vývěsní tabuli k těm dlužníkům. Chtěl jsem se 
zeptat, proč pan starosta poslal ty dopisy až 14.ledna a neposlal je už třeba v září nebo v říjnu. 
Pak mám dotaz na pana Rezka a paní Stránskou -  proč to neřešili už dávno. Mně přišel dopis, 
že dlužím …..,- já myslel, že se vyvrátím. 
p. Janisch: a to je naše starost? 
p. S.:Milý pane, já jsem dostal takovou smlouvu, kde je to napsaný tak blbě, že když to četlo 
10 lidí, tak to pochopili tak jako já, já jsem se stal dlužníkem omylem. 
p. Bártlová: já bych tu smlouvu přečetla, konkrétně u pana S. je to totiž zavádějící čl. o kauci 
p. starosta: smlouvy jsou všechny stejný 
p. Rezek:  OZ se zabývalo obecně a nezabývalo se příčinami toho. Na základě toho dopisu , 
co jsem od Vás dnes dostal, jsou tam určité věci a tam je opravdu potřeba o tom diskutovat. 
Diskuse by kolem toho měla minimálně proběhnout, starosta jedná z pozice síly, kterou zákon 
dává. Rozhodnout to může jedině on. My můžeme být s vámi tak maximálně účastni. Když 
nás tady trošičku napadáte, že jsme nic s tím nedělali, tak my jsme jednak nic ani nevěděli. Ti 
neplatiči jsou většinou, protože neplatí, ne protože pochopili špatně smlouvu. 
p. S.: no dobře , ale je tady přece kontrolní výbor, s kterým snad nějak spolupracujete, na té 
bázi toho obecního úřadu 
p. Rezek: Víte, kolik je tady neplatičů, dluží několik let. 
p. S.: já vás nechci napadat, já se jen bráním, já cítím hlubokou křivdu 
p. Rezek: já jsem si s Vámi chtěl kvůli tomu třeba po zastupitelstvu pohovořit, ale nic  to 
nemění na faktu, že to vše rozhodne starosta.  
p. S.: já od 14.ledna nespím. My s manželkou řešíme peníze, kde na to vezmeme. Protože já 
……….- Kč jen tak nikde nevezmu. 
p. Rezek: já vás chápu, já navrhuju, abychom o tom minimálně diskutovali. Já bych osobně 
dělal rozdíl mezi lidmi, kteří chtějí platit a kteří jsou v omylu.  
p. S.: jestli můžu ještě říct, my jsme tedy květen, červen, červenec neplatili. Od 15.8. 
automaticky běží příkaz. Mysleli jsme si, že 9000,- Kč kauce, je předplacené nájemné na 3 
měsíce, jak vyplývá ze smlouvy. Tam je zjevně vidět, že z naší strany se jednalo o omyl a ne 
o úmysl nechtít platit. 
P. Bártlová: přečtu smlouvu s p.S., abyste věděli o čem tady mluvíme. Ihned poté, co jsme 
s bytovou komisí roznášeli upomínky, jsem o tom s p. S. mluvila. Požádala jsem panu 
starostu, aby tuto žádost posoudil trochu jinak. Protože sama jako laik bych pochopila 
smlouvu stejně špatně jako pan S.. Pochopila bych to tak, že jsem složila 9000,- Kč, které se 
započítají na první tři nájmy. Konkrétně u něj jde totiž o nájem ve výši 3.000,- Kč měsíčně a 
kauce je složena ve stejné výši. Takže jsem panu S. řekla, ať ihned zaplatí těch 9000,- Kč a 
aby následně požádal panu starostu o prominutí sankcí. Já sice mám takový názor, ale pan 



 

starosta o tom rozhodne. 
p. J.: v březnu, když jsme smlouvu uzavírali, jsem ji také pochopil takhle stejně, ale měl jsem 
to štěstí, že mi to úřednice na obci vysvětlila a protože jsem se bál téhle situace, tak jsem 
platil od začátku, ale pochopil bych ji úplně stejně. 
p. starosta: doporučoval bych přečíst si bod ze začátku smlouvy, to co přečetla místostarostka, 
je vytrženo z kontextu. A dále,  jaký smysl by mělo zavádět kauci 9000,-, která se rozpustí do 
3 nájemných to nemá logiku.Ostatní lidi to pochopili. Vyšel zákon, který může vybrat 3 
nájmy dopředu, to může každý majitel, každý město. To je prostě taková jistota, že ten 
nájemník je solventní. Já když to povolím jednomu, ve stejným duchu se přihlásí další x lidí. 
p. Konečný: Proč jste neposlali jedinou upomínku, já nedlužím nic, ale těm lidem to 
vysvětlete. To obci v ten moment nechyběly ty peníze?  
p. S.: Když chcete mít sídliště, kde je 600 lidí, tak tady musí být někdo, kdo tady bude sedět a 
bude to hlídat, bude se o ty lidi tady starat. Já když přijdu na obecní úřad tak tady každý krčí 
ramenama a nic neví. Vy tady máte 600 nových lidí, necháte je tady bydlet, předáte jim klíče 
od bytu a nazdar. Proč to ví pan S., že je to na úhradu pohledávek a já to nevím, proč jste mi 
to nikdo neřekl. Proč já jako slušnej člověk chci tady žít do důchodu, tak vy tady budete těch 
25 let hospodařit s mýma 9000,- Kč. Já z toho nebudu mít nic. Já to cítím jako křivdu. 
p. starosta: já vám váš názor neberu, ale budu stát za svým názorem. 
p. Skalická: chtěla bych se starosty zeptat jestli p. H. zaplatil dluh obci někdy z roku 2001. 
Dlužil několik tisíc. 
p.starosta: již je vše zaplaceno. 
p. H.: kdo ty smlouvy zpracovává za obec? 
p. Bártlová: kdo vypracoval znění smluv pane starosto?  
p. Bártlová: paní Ř. říkala, že smlouvy teď tiskne sama 
p. starosta: to byly ty poslední, potom to budu dělat zase já 
p. T.: starosto v každým právním státě existuje instituce o zmírnění tvrdosti zákona, ty můžeš 
jako starosta zmírnit tvrdost toho zákona. To znamená, že ty můžeš odpustit to penále. Ten 
člověk to evidentně neudělal schválně, z vlastní vůle, bylo by dobré zvážit stanovisko, nevím, 
jestli to je rozumný. 
p. S.: já jsem přišel sám za sebe se vyjádřit a ti ostatní na to kašlou. 
p. Konečný: pan S. byl u nás hodinu potom, co jsem mu přinesl dopis. Od té doby deno-denně 
volá jestli víme nebo nevíme něco novýho. Je to slušný člověk. I za cenu, že si musí půjčit. 
p. Bártlová: ihned druhý den přišel zaplatit jistinu, která mu chyběla; všechny následující 
platby má v pořádku 
p. J.: jakou šanci má člověk, který vyplnil špatně částku, v bance nemá šanci se dozvědět, že 
tu platbu udělal špatně. Až další rok, kdy mu přijde čtyřnásobná částka. 
p. Konečný: já nezaplatím ČEZu, pošlou mi do měsíce upomínku. Zavolat, stačí sms. Ten kdo 
bude mít zájem, to bude řešit. Pan S. není  z těch, kdo by za to mohli a věřím, že tam je na 
Zámečku víc takových lidí, kteří za to nemůžou. 
p. S.: všichni se můžeme zmýlit. Nevím jak Vás mám přesvědčit, že to je opravdu tak. 
p. Rezek: tady jde o to, že musíte přesvědčit jednoho člověka a to starostu.Od jisté doby se 
tady ty demokratické principy nejsou, tak jak tomu bylo dříve v minulým a předminulým 
období. 
p. S.: já jsem si myslel, že jste předseda finančního výboru a že o tom něco víte. 
p. starosta: já už jsem svůj názor řekl  a nehodlám ho měnit 
p. Rezek: to není názor, to je rozhodnutí. Názor se dá měnit, pod tíhou toho, co říkají občané, 
zastupitelé. 
 
p. Konečný: jestli můžu tak ještě k té internetové diskusi, respektive bych se chtěl  zeptat na 
takovou věc jako je autobusová doprava B.. Pan starosta zrušil diskusi, tvrdí nám kvůli 



 

parkovišti, já jsem přesvědčený, že to bylo kvůli autobusové dopravě z té diskuse to vyplývá, 
nakonec dneska vyšel článek v tisku. Mám tady 10 vysvětlení od pana starosty a vysvětlil 
mně, že je strašně výhodný používat tady tuhle autobusovou dopravu a já jsem se s hrůzou 
dozvěděl u konkurence, že to, co tam pan starosta napsal, byly nepravdivé informace. Proto 
jsem reagoval, tak jak jsem reagoval a diskuse byla zakázaná kvůli mně a je možný, že v tom 
rozčilení všichni neplatiči nebudou mít prominutý penále. To bylo v jednu a tu samou dobu. 
Kdo by chtěl můžu mu tady dokázat, že pan starosta psal na web nepravdy. Mrzí mne jen to, 
že jsem se tím nechal obalamutit já. Já jsem mu to věřil. Po vyjítí článku v MF je ze mně jiný 
člověk, začínám mít strach o bydlení na Zámečku, jestli mi bude prodloužena smlouva. 
p. Rezek: záleží kdo o tom bude rozhodovat 
starosta: nájemní smlouvy jsou vyhrazeny radě obce, tam kde není rada obce, tuto funkci 
vykonává starosta 
 
p. Bártlová: Chtěla jsem se ještě pana starosty zeptat- ještě není vyřešena smlouva o 
zprostředkování nájemců a smlouva o uzavírání smluv. 
p. starosta: kdo to nakonec bude dělat je v mé kompetenci, já nějak rozhodnu, nebojte se. 
Nenechám si to rozhodnutí vzít. 
p. Bártlová: já si toto, bohužel, nemyslím 
 
p. Konečný: Já jsem odpověď nedostal žádnou, takže se zeptám ještě jednou, jak dlouho bude 
firma B. ještě jezdit ? 
p. Bártlová:  od 1.8. už u nás nejezdí, firma pana B. dala výpověď ze smlouvy, která počíná 
běžet 1.2. a výpovědní lhůta činí půl roku 
p. Konečný: děkuji za to, že nebude jezdit. Kdo za posledních 10 let prověřoval, jestli je ta 
firma B. opravdu nejlepší pro obec Rudoltice, kolikrát se to prověřovalo, věřím, že dlouhá léta 
byli lidé spokojeni, prověřoval někdo, jestli se nezměnilo něco na trhu v nabídkách služeb za 
obec? 
p. Rezek: Já můžu za sebe říct, o čem jsem byl přesvědčený a ujišťovaný, že vše je podřízené 
ekonomice, to znamená, že to je nejjednodušší způsob, neměli jsme důvod tomu nevěřit. Vy 
jste to před chvílí zpochybnil. 
p. Konečný: já jsem schopný to vyvrátit. 
p. Rezek: Myslím si, že nejdůležitější je to, jak ti naši lidi budou cestovat. Dali výpověď a co 
bude dál 
p. Bártlová: k tomu se můžu vyjádřit já, příští týden mám jednání na kraji s vedoucím odboru 
dopravy, je to všechno jen o jednání. Řeknu k tomu jen to, že mám zjištěno a mám potvrzeno, 
že v našem okrese žádná obec nedoplácí na autobusovou dopravu, vše hradí kraj. Myslím si, 
že právě kvůli autobusové dopravě byla zrušena diskuse na webu. Když se podíváte na 
idos.cz, tak na tom jsme minimálně jako všichni ostatní, některé obce mají spojů i více. 
p. starosta: kraj to hradí obcím od dob svého zřízení 
p. Bártlová: ano, přesně tak, toto jsem napsala i do diskuse! 
 
Proběhla rozsáhlá diskuse o autobusové dopravě, jejíž celá podoba je dostupná 
v písemné podobě zápisu na obecním úřadě.  
 
p. Kohout: z věže Zámečku se stává nové kulturně politické centrum, mě by zajímalo, jaká 
bude oficiální cesta. Proč se ptám, přišla na odbor životního prostředí  jedna paní, aby se 
vyřezaly dřeviny, a při našem rozhovoru jsme zjistili, že v agentuře 2K2 ji řekli, že cesta 
alejema bude fungovat pouze pro pěší a oni si udělali projekt a veškeré okna jim vedou 
k aleji, bude tam toho více, předpokládá se, že tam bude velký provoz, má tam být parkoviště. 
O víkendech tam bude rušno. 



 

p. starosta: v uzemním plánu nám město Lanškroun napsalo, že nesmí být v aleji ani 
cyklostezka, od K.nahoru nesmí nic být, my končíme 50 metrů pod věží, je to patový 
p. Kohout bere na vědomí, že tato alej nebude přístupovou komunikací podle územního plánu 
p. H.: dneska řešíme přístupovou cestu, tam je potřeba řešit také kanalizaci, plyn, už by se to 
mělo řešit komplexně, tyhle tři věci jsou doprovodný 
 
p. H.: kdy se začne řešit horní konec?  
p. Bártlová: 2 žádosti Vaší manželky byly předány k vyřízení – jednu vyřídil pan starosta, 
druhá byla předána k vyřízení p. Kohoutovi 
p. Kohout: ty břízy,smrky vyřešíme, ale tu vrbu ne, to je lepší řešit s telecomákama, ta žádost 
na telecom byla podána tady dole, ale tam u vás ne, takže u vás to zkusím také 
 
p. Papík předkládá hodnocení v lese za rok 2007 a návrh projektu 2008 
pan starosta dokumenty přebírá k posouzení 
 
p. Kohout: chce informovat o kácení, máme poslední příležitost kácet 
 
 
Zasedání skončeno ve 22.03 hod. 
 
Příští zasedání proběhne dne 28.2.2008. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/31/01/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
a) navržený program včetně změn, a to doplnění 3 bodů k projednání 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) 1.Zastupitelstvo obce na základě zmocnění dle par 6 odst 5 písm. a) stavebního zákona 
rozhodlo o pořízení územního plánu. 
    2.Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje starostu RNDr. Oldřicha Kolomého pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu. 
    3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního 
zákona schvaluje žádost obce o pořizování územního plánu obecním úřadem s rozšířenou 
působností – Městským úřadem Lanškroun. 
d) Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s bezúplatným převodem těchto pozemků od PF ČR 
na obec: 538, 8321, 832/3, 834/3, 834/4, 835, 849/2, 849/4, 856, 857/3, 857/4, 858/1, 907/1, 
907/3, 908/1, 908/2, 3002/7, 3002/9, 4472, 213/1, 824/2, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 
900 a 2744/12. 
e) Rozpočtové opatření obce č. 3/2007 
f) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice-ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
g) Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – R.N. a M.M.) 
h) Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV KOVO s.r.o.) 
ch) Smlouvu č. Z_S42_12_4120113411 (Obec Rudoltice - ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
a) Usnesení starosty č.j. Sta/07/12/31/1 
b) Rozpočtové opatření č. 251 Krajského úřadu v Pardubicích ze dne 18.12.2007 



 

c) Usnesení starosty, č.j. sta/08/01/29/1 a sta/08/01/29/2 
 
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) p. Skalické zajištění sepsání návrhu na OS v Šumperku ohledně zjištění majetkových 
poměrů dlužníka obce s ohledem na soudní rozhodnutí z roku 2000 
g) p. Skalické zaslání návrhu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Rudoltice dr. … na KÚ a následné 
předložení listiny ke schválení 
h) p. Kolomému posoudit hodnocení v lese za rok 2007 a návrh projektu 2008 
ch) p. Kohoutovi vyřešit na horním konci vesnice stížnost pana H. ohledně stromů a vyřešit a 
v té souvislosti navázat kontakt s O2(Teleconem) 
i) p. Kohoutovi připravit projekt na revitalizaci alejí 
 
 
 
Zapsala: Skalická  
 
 
Ověřili: Daniel Žáček 
   Jiří Janisch 
 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu: Skalická 
 
 


