
 

 

VÝPIS 
z jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.02.2008 

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) Autobusová doprava (informace k jednání s KÚ v Pardubicích) 
4) Vyhrazení pravomocí obecním zastupitelstvem. 
5) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Rezek, Kohoutová, Stránská, Sodomková 
 
Omluveni: Žáček 
  
Nepřítomni: Janisch, Kolomý 
  
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
 
Program:  
  
  
1) Zahájení jednání ve 20.10 hod v kanceláři OÚ 
  
Bártlová: Navrhuji úpravu programu o informace ze Základní školy a mateřské školy 
Rudoltice.  
 
Hlasování o navrženém programu: 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Skalická  
Návrh ověřovatelů zápisu:  Kohoutová, Stránská 
  
  
Hlasování o schválení zapisovatele,  
ověřovatelů zápisu: 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 



 

  
3) Informace ze Základní školy a mateřské školy Rudoltice.  
 
Ředitelka školy p. Havlenová:  Hlavní důvod příchodu na jednání OZ je zápis dětí do první 
třídy 
 
Dále p. ředitelka spouští prezentaci naší školy na počítači. 
 
ředitelka Havlenová: Proběhl zápis do první třídy, byl úspěšný, byl veden formou pohádky 
dostali jsme se na ostrov Pipi Dlouhé punčochy. Na zápis se přihlásilo 17 dětí,  předpoklad je, 
že tři děti nenastoupí do první třídy. V roce 2008/2009 jich bude 17, další rok jich bude 17 a 
dále 13 dětí. Do budoucna je předpoklad, že se jich přistěhuje více, nebudou nám stačit 
prostory školy, proto jsme Vás navštívili, aby se nedostačující prostory školy řešily 
s nadčasem. V mateřské škole byla kdysi družina , ta se teď musela přesunout do školy. Nyní 
v páté třídě jsou po výuce družinové děti a funguje tam družina. Tím pádem se tam nemůžou 
dělat aktivity, které by se mohly dělat ve zvláštní místnosti, kterou by měla pro své potřeby 
pouze družina. 
p. Krystlová- přibližuje problémy - nábytek je vysoký, je to nábytek pro děti z páté třídy. Ani 
prostor pro 30 dětí tam na to není. Protože jich je tam třicet, využíváme prostory chodby, 
nejsem a nemohu tak být se všemi dětmi 
ředitelka Havlenová- kromě toho, že nám přibude dětí ve škole, družina se nám může naplnit 
do kapacity třiceti dětí a už nebudou moci dávat maminky na mat. dovolené děti do družiny. 
Projektant p.Král má projekt dobře vymyšlený, konzultoval to s námi, prostory nenásilně 
přistavil k zadní části, kde jsou nyní stodoly, připojil to tam tak, že by se vcházelo od 
mat.školy, byla by tam možnost sport.vyžití. Je tam počítačová třída, je tam myšleno na 
družinu. Zastupitelé jsou seznámeni s projektem. Z vyššího počtu žáků nevyplývá pouze větší 
prostor pro družinu a třídy, ale také vaření většího počtu obědů.  
p.Jílková: kapacita jídelny je nyní 101, pokud budou všichni chodit, tak už se do kapacity co 
nevidět nevejdeme. Nyní se vaří tak do 100 obědů denně.  
ředitelka Havlenová: budeme muset nakoupit i některé zařízení související s větším počtem 
jídel, například myčku. 
 
p.K.: zpracováváte úspěšnost žáků, kteří odcházejí z rudoltické školy?  
ředitelka Havlenová: zpracováváme  úspěšnost přijetí do víceletého gymnázia, co se týče 
vědomostí, všechny děti, co se hlásily na gymnázium - jejich úspěšnost je veliká. Účastníme 
se Kalibra nebo Klokánka. Letošní rok jsme měli velký úspěch v literární soutěži, jedno naše 
děvče dostalo knihy za 500,- Kč, bylo na šestém místě z mnoha dětí. 
Dobří jsme i ve sportu, i když čím dál tím méně děti chtějí sportovat. Děláme různé 
ekologické akce, teď budou mít sedmého března další. 
 
p.Rezek - nejdůležitější z hlediska školy je spuštění té výstavby?  Modernizace kuchyně by 
měla probíhat postupně. To se ptám záměrně, protože finance, které tady jsou, tak jsou 
omezené. Já myslím, že ten projekt asi neusnul. 
p.Bártlová: ten projekt neusnul, mám dnes čerstvé informace, že bychom snad zítra na 
zastupitelstvu měli jednat o rozpočtovém opatření ohledně tohoto projektu  
 
p.T.: jak se bude řešit zahrada, tedy ten prostor mezi školou a školkou? 
p.Havlenová: ideální by bylo, aby mezi školou a školkou bylo víceúčelové hřiště, 
uzamykatelné, byl by někdo kdo by byl správce, mohli by tam i dospělí, kteří by si chtěli 
zahrát např. tenis. Pro nás je důležitější přístavba školy a pak teprve hřiště.  Kluci by se na 



 

floorbal nechali zlákat a ta činnost mladých by tam byla velká. 
p.Bártlová: paní ředitelko, zjišťovala jste někdy, zda by bylo možné na toto získat grant?  
p.Havlenová: ano, určitě to lze 
p. Bártlová: mohla bych Vám poskytnout kontakt na člověka, který již podobné granty dovedl 
získat 
 
ředitelka Havlenová všem přinesla pozvánky na den otevřených dveří, přijďte se podívat 
přímo do situace, kdy tam budou děti s dědečky a babičkami, budou se dělat svíčky, budou 
jarní dílny, tímto zve všechny zastupitele i občany do školy. 
ředitelka Havlenová: bude nějaký závěr z toho, co jsem Vám tady řekla? 
p. Bártlová: já vám zítra zjistím informace a dám vám po zítřku vědět 
 
Zastupitelstvo bere informace o zvyšování počtu dětí a strávníků ve škole i školce na vědomí. 
 
 
4) Autobusová doprava (informace k jednání s KÚ v Pardubicích) 
 
p. Bártlová: Dnem 29.1.2008 byla soukromou firmou M.B., dopravce zajišťujícího autobusovou 
dopravu v naší obci, vypovězena smlouva závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě, uzavřená s obcí Rudoltice dne 30.5.1997. Výpovědní doba je půlroční a uplyne dnem 
31.7.2008. 
K následnému zajištění dopravní obslužnosti - autobusové dopravy v naší obci bylo jednáno 
s Krajským úřadem v Pardubicích s panem U.. Nejpozději do konce dubna t.r. bude obci krajem 
schválena dotace pro provoz autobusové dopravy firmou pana B., a to na měsíce 01-07/2008 a 
počínaje měsícem srpnem 2008 přejde zajišťování autobusové dopravy pod Pardubický kraj.  
Nyní je potřeba, aby bylo zastupitelstvem rozhodnuto, zda naše obec bude požadovat vyhlášení 
výběrového řízení na provozovatele autobusové dopravy v naší obci a nebo bude souhlasit 
s akciovou společností ČSAD Ústí nad Orlicí, která patří mezi největší dopravce v našem kraji a 
tuto službu provozuje v podstatě pro celý okres. Nejpozději v měsíci červnu t.r. je nevyhnutelné 
krajskému úřadu sdělit konkrétní podobu autobusového jízdního řádu, platného od 1.8.2008. 
K tomuto by bylo určitě vhodné uspořádat besedu s občany a zástupcem dopravní společnosti a 
možná i se zástupcem F., ze které by vyšel nějaký rozumný návrh.  
Myslím, že dobrou zprávou pro rodiče malých dětí a pro školu je, že v ČSAD nabízejí čipové 
karty, které navíc poskytují i 5% slevu... 
 
Rezek: ty zastávky máme pronajaté my jako obec nebo jen B.? 
Bártlová: to opravdu nevím, zjistím 
 
p.T.: když začínal jezdit B., starosta vycházel z toho, že finančně bude na tom obec lépe, když 
bude jezdit B. 
Bártlová: ano, toto dříve určitě platilo; od  roku 2003, kdy dopravní obslužnost zajišťují kraje, 
to však hradí kraj 
Rezek: my jsme chtěli, aby fungovaly dvě organizace na přepravu osob v naší obci, jednou 
jsme to měli i v programu 
p. Bártlová: bude zachován počet spojení, které byly doposud, ale nemůžeme rozhodně 
navyšovat hodně km, i když možná nějaké km navýšit půjdou  
p.K.: ČSAD nám určitě může nabídnout jiné spoje než doposud 
 
 
 



 

Návrh usnesení ohledně provozovatele autobusové dopravy v obci: 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím,  aby, počínaje 1.8.2008, byla dopravní obslužnost 
v autobusové dopravě zajišťována ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.  Zastupitelstvo obce tak 
nepožaduje po Pardubickém kraji vyhlášení výběrového řízení na provozovatele autobusové 
dopravy v naší obci.  
 
Hlasování o navrženém usnesení o provozovateli autobus.dopravy: 
 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Vyhrazení pravomocí obecním zastupitelstvem. 
 
p. Bártlová cituje ustanovení zákona o obcích, týkající se pravomocí rady a OZ, a  předkládá 
návrh usnesení 
 
Návrh usnesení ohledně pravomocí OZ: 
 

V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů si zastupitelstvo obce vyhrazuje pravomoc rozhodovat v  záležitostech : 
 

a) vzdání se práva a prominutí pohledávky nižší než 20.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu (starostovi, místostarostovi a 
zaměstnancům), aby veškerou písemnou korespondenci, týkající se této pravomoci, 
předkládal k rozhodnutí OZ;  

b) webových stránek obce (www.rudoltice.cz); 
c) uzavírání veškerých smluvních vztahů mezi obcí a třetími subjekty, vyjma 

vyhrazené pravomoci dle § 102. 
 
Hlasování o navrženém usnesení ohledně pravomocí OZ: 
         PRO:   6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
  
p. Bártlová předkládá návrh usnesení                                                                                                 
 
Návrh usnesení ohledně webových stránek obce: 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje návrh struktury a obsahu informací 
zveřejňovaných na internetových stránkách Obce Rudoltice . 

Struktura webových stránek obce Rudoltice (www.rudoltice.cz ): 
 
Úvod, Aktuality, Informace OÚ, Povinné informace, Kalendář, Základní info, Orgány obce, 
Úřední deska, Fotogalerie, Fotosoutěž, Tisk o obci, Zpravodaj, Služby, Firmy a živnosti, 
Výstavba, Historie, Památky, ZŠ a MŠ, Mapy, Kontakty, Odkazy, Inzerce, Diskuse a 
Návštěvní kniha.  



 

Podoba a technické řešení této struktury je ponechána na uvážení administrátora. 
V případě změny rozsahu či rozsáhlejší úpravy webu se administrátorovi ukládá předložit 
nejprve takovýto návrh obecnímu zastupitelstvu ke schválení. 
 
Hlasování o navrženém usnesení ohledně webových stránek: 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
p. Bártlová předkládá návrh usnesení 
 
Návrh usnesení ohledně informovanosti:  
 

S ohledem na ust. § 97 zák. č. 128/2000 Sb., dle kterého platí, že obec informuje 
občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě 
obvyklým, vyzývá zastupitelstvo starostu obce, aby pravidelně na zasedání zastupitelstva 
informoval zastupitele o své činnosti související s chodem obce,  popř. tak učinil písemnou 
formou k datu jednání OZ. Informace starosty budou pravidelně zařazovány do programu 
jednání zastupitelstva k zajištění co nejširší informovanosti zastupitelů a veřejnosti . 
 
p.Rezek: chtěl bych ocenit odvahu místostarostky, že se do těchto věcí pustila. 
 
Hlasování o navrženém usnesení ohledně informovanosti: 
         PRO:  6 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6. Diskuse 
 
p.Kohoutová: navrhuje vyhlásit výběrové řízení nebo nabídkové řízení na společnost, která se 
bude zabývat bytovým fondem naší obce s tím, že do březnového zasedání podá informace o 
způsobu a možnostech vyhlášení. 
 
 
Zastupitelstvo toto bere na vědomí. 
 
 
Zasedání skončeno ve 22.10 hodin 
 
 
Příští zasedání proběhne dne 28.2.2008. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/27/02/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
a) navržený program a to včetně změn, a to doplnění 1 bodu k projednání 
b) zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
c) že, počínaje 1.8.2008, bude dopravní obslužnost v autobusové dopravě zajišťována ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a.s.  Zastupitelstvo obce tak nepožaduje po Pardubickém kraji vyhlášení 
výběrového řízení na provozovatele autobusové dopravy v naší obci 
 
d) V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů si zastupitelstvo obce vyhrazuje pravomoc rozhodovat v  záležitostech : 

a) vzdání se práva a prominutí pohledávky nižší než 20.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu (starostovi, místostarostovi a 
zaměstnancům), aby veškerou písemnou korespondenci, týkající se této pravomoci, 
předkládal k rozhodnutí OZ;  
b) webových stránek obce (www.rudoltice.cz); 
c) uzavírání veškerých smluvních vztahů mezi obcí a třetími subjekty, vyjma 

vyhrazené pravomoci dle § 102. 
 
e) návrh struktury a obsahu informací zveřejňovaných na internetových stránkách Obce 
Rudoltice takto:  

Úvod, Aktuality, Informace OÚ, Povinné informace, Kalendář, Základní info, Orgány 
obce, Úřední deska, Fotogalerie, Fotosoutěž, Tisk o obci, Zpravodaj, Služby, Firmy a 
živnosti, Výstavba, Historie, Památky, ZŠ a MŠ, Mapy, Kontakty, Odkazy, Inzerce, 
Diskuse a Návštěvní kniha.  
Podoba a technické řešení této struktury je ponechána na uvážení administrátora. 
V případě změny rozsahu či rozsáhlejší úpravy webu se administrátorovi ukládá předložit 
nejprve takovýto návrh obecnímu zastupitelstvu ke schválení. 

 
f) S ohledem na ust. § 97 zák. č. 128/2000 Sb., dle kterého platí, že obec informuje občany o 
činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě 
obvyklým, vyzývá zastupitelstvo starostu obce, aby pravidelně na zasedání zastupitelstva 
informoval zastupitele o své činnosti související s chodem obce,  popř. tak učinil písemnou 
formou k datu jednání OZ. Informace starosty budou pravidelně zařazovány do programu 
jednání zastupitelstva k zajištění co nejširší informovanosti zastupitelů a veřejnosti . 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
a) informace ze základní školy ohledně navyšování počtu dětí a prezentaci školy 
b) návrh p.Kohoutové o jejím záměru vyhlásit výběrové řízení nebo nabídkové řízení na 
společnost, která se bude zabývat bytovým fondem naší obce s tím, že do březnového zasedání 
podá p. Kohoutová informace o způsobu a možnostech vyhlášení. 
 
3) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
a) p. Bártlové spojit se s ředitelkou školy ohledně informací a stavu projektu přístavby 
základní školy 
b) p. Bártlové uspořádat besedu s občany a zástupci společností ohledně autobusové dopravy, 
z které vyplyne konkrétní podoba jízdního řádu 
 



 

Zapsala: Skalická  
 
Ověřili: Kohoutová 
              Stránská  
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
Za správnost vyhotovení zápisu: Skalická 


