
 

VÝPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 21.03.2008 

 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) Rozpočtové opatření č. 1/2008 
4) Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích 
5) Různé 
6) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Kohoutová, Stránská, Žáček, Rezek, Kolomý 
Omluveni: Janisch, Sodomková 
Nepřítomni:   
  
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
 
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 20.07 hod. 
  
p. Skalická: Navrhuji jako první bod do programu dnešního jednání zařadit: 
 
Pohledávky obce ze smluvních pokut  
 
p. starosta: Navrhuji jako další bod xx mil. překlenovací úvěr 
 
Hlasování o navrženém programu: 
         PRO: 7  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Skalická  
Návrh ověřovatelů zápisu: p. Rezek, p.Žáček 
  
Hlasování o schválení zapisovatele,  
ověřovatelů zápisu: 
         PRO:   7  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 



 

 
3) Pohledávky obce ze smluvních pokut  
 
p. Skalická: Na základě přijatého usnesení bodu 1 d  OZ/27/02/08 mi  bylo uloženo jako 
zastupitelce, abych zjistila možnost, respektive navrhla způsob a řešení promíjení pohledávek, 
vzniklých v souvislosti s obecním bydlením, které byly vystaveny k 31.12.2007. Jedná se o 
nezaplacení nájemného a některých služeb a s tím související penále a sankce. Zastupitelstvo 
tímto svým usnesením prakticky zrušilo usnesení starosty č.j. sta/08/01/29/2 ohledně 
promíjení respektive neprominutí dluhů v obecních bytech. Zastupitelstvo si dnem 27.2.2008 
vyhradilo o těchto dluzích rozhodovat. Na základě tohoto pověření jsem navštívila 
s místostarostkou Bártlovou advokátní kancelář, kde nám byl podán právní výklad této 
problematiky, který předkládám každému ze zastupitelů v písemné podobě. Dle tohoto 
výkladu jsou některé sankce uvedené v nájemních a s tím souvisejících smlouvách neplatné 
nebo v rozporu s dobrými mravy. V souvislosti s tímto  předkládáme usnesení následujícího 
znění. 
 
Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo Obce Rudoltice rozhodlo o prominutí pohledávek ze smluvních pokut 
vyčíslených dle smlouvy o nájmu bytu ke dni 31. 12. 2007 za jednotlivými nájemníky obecních 
bytů, a to za předpokladu, že tito jednotliví nájemníci plně uhradí dlužné nájemné nejpozději 
do 31. 5. 2008. 
 
b) Zastupitelstvo Obce Rudoltice rozhodlo o prominutí pohledávek ze smluvních pokut 
vyčíslených dle smlouvy o podílu na úhradě nákladů za úklid společných prostor v nájemním 
domě ke dni 31. 12. 2007 za jednotlivými nájemníky obecních bytů, a to za předpokladu, že 
tito jednotliví nájemníci plně uhradí dlužné částky za úklid nejpozději do 31. 5. 2008. 
 
c) Starostovi Obce Rudoltice se ukládá uzavřít s nájemníky obecních bytů v případech, kdy 
nastala skutečnost podmiňující prominutí dluhu, písemnou dohodu v souladu s ust. § 574 
občanského zákoníku.  
 
(Poznámka: § 574 občanského zákoníku 
 (1) Věřitel se může s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí; tato dohoda 
musí být uzavřena písemně. 
 (2) Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, je neplatná.) 
 
p. Skalická: Pokud zastupitelstvo tato usnesení schválí, tak na příštím zasedání, za týden, 
budou předloženy návrhy dodatků k nájemním a s tím souvisejícím smlouvám, které byly 
sestavené advokátní kanceláří. 
 
p. Bártlová cituje pasáže z písemného právního výkladu, sestaveného advokátní kanceláří: 
„ Pokud soud shledá, že výše smluvní pokuty je v rozporu s dobrými mravy, nelze tuto smluvní pokutu 
vymáhat. Při posouzení se přihlíží k charakteru a výši zajišťovaného závazku a k potenciální škodě, 
která při porušení závazku může věřiteli vzniknout. Vzhledem ke skutečnosti, že u nájemních vztahů je 
prodlení nájemce sankcionováno poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den prodlení (viz. 
§ 2 NV č. 142/1994 Sb.: Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, 
nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.), je zřejmé, že další sankcionování prodlení 
nájemce smluvní pokutou není na místě a soud by tento nárok pronajímatele považoval za 
„nemravný“ a tedy i neplatný.  
V ostatních „nenájemních“ smlouvách je třeba přihlédnout k výši zajišťované pohledávky. Za 
„únosnou“ by bylo možno považovat smluvní pokutu okolo 0,5 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. V každém jednotlivém případě je tak třeba při určení výše smluvní pokuty vycházet z výše 



 

zajišťované povinnosti a z limitu 0,5 %, který by snad uznala většina soudů (už jsem se ale setkal 
s případy, kdy za „nemravnou“ považoval soud smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení). 
Smluvní pokutu lze určit procentuelně či pevnou částkou, vždy však s přihlédnutím k jejímu limitu. 
Např. při povinnosti úhrady za nějakou službu ve výši 100,- Kč měsíčně je možno sjednat smluvní 
pokutu 0,50 Kč haléřů denně; vzhledem k relativně nízké zajišťované povinnosti (100,- Kč) by zde bylo 
možno uvažovat i o smluvní pokutě např. 1,- Kč za každá den prodlení. Pokud tedy je zajišťovaná 
povinnost 100,- Kč měsíčně, nelze sjednat smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý den prodlení.“ 
 
p. Kohoutová: tím chcete vlastně říct , že pokud by se nájemníci odvolali k soudu, podali 
žalobu, tak je zde velká pravděpodobnost, že by obec prohrála 
p. Bártlová: Po dohodě s advokátní kanceláří nám byly navrženy dodatky k jednotlivým 
smlouvám – u nájemní smlouvy se vypouští ustanovení o smluvní pokutě, u smluv za služby 
spojené s užíváním bytu se vypouští ustanovení obou sankcí. Což však samozřejmě 
neznamená, že obec nemá nárok na úroky nebo poplatky z prodlení. Tyto nemusí být ve 
smlouvě uvedené, neboť nárok na ně vyplývá ze zákona, tudíž ho lze požadovat, i když tam 
není uveden. 
p. Skalická: V podstatě by se tedy prominula pouze ta druhá část, tzn. ta smluvní pokuta 
p. Bártlová: I ten návrh usnesení je tak koncipován, hovoří se pouze o smluvní pokutě, o 
úroku nebo poplatku z prodlení není v usnesení ani zmínka, i přestože v těch „nenájemních 
smlouvách“ je dle právního výkladu výše úroku neplatná, neboť je v rozporu s občanským 
zákoníkem a tudíž je takto nevymahatelný. 
p. starosta: Není zde žádná zmínka o těch 6 tisících, to jsou také sankce (je to na bydlení, 
máme s tím výdaje – oni zaplatí 9 tisíc a zpátky dostanou 3 tisíce – to je taky sankční pokuta) 
p. Rezek: toto usnesení to však neřeší 
p. starosta: já vím, ale tahle sankční pokuta je normální nebo není? 
p. Rezek: zatím jsme s tím, co vím, žádné problémy neměli 
p. starosta: neměli jsme problémy s ničím! tohle je výklad nějakého právníka; můj názor je 
ten, že s tím nesouhlasím. 
p. Rezek: já toto vidím jako východisko řešení určitých problémů, které s tímto vznikly 
p. Skalická: chtěla bych poukázat na toto: protože se kolem této bytové problematiky točím, 
tak vím, že existuje nějaký pan XY, který dluží obrovskou částku a nájemní smlouva mu už 
dávno skončila. Do dneška tam ten pán bydlí, zaplatil pouze část a já nerozumím tomu, proč 
tam bydlí, proč tam bydlí, když je neplatič? Dluží se sankcemi přes 50 tisíc. Když nájemníci 
vidí, že mají tolik sankcí a penále, tak prostě nezaplatí to, co by měli zaplatit, protože jim to 
přijde tak obrovská částka. Už tu máme dvě žádosti od nájemníků o prominutí sankcí, sepsané 
advokátem a tento vyslovil stejný právní názor jako právník, za kterým jsme byly s p. 
Bártlovou, a to ten, že je to v rozporu s dobrými mravy (např. 800,- Kč činí dluh za úklid za 
rok a sankce činí 8000 Kč). Je to opravdu demotivující. 
p. Šrámek: je to krásný, je to pěkný, pokud jsem vykonával 8 let funkci místostarosty, vím, že 
je to velice krásný jít lidem na ruku, udělat pro ně první poslední, to je pravda, ale pak někdy 
přitvrdit, to je taky potřeba. Začnu tím, že co lidi podepsali, to podepsali. Já vím, že to zní 
tvrdě, jasně, nekompromisně. Pokud jste někdy viděli celý soubor finančního toku na obec, co 
se dává, co se čeká, že přijde, tak tam se hovoří o jasných penězích, který starosta, protože je 
správcem obecní kasy, očekává, že přijdou měsíčně. Dneska si v tom lidi udělali takovou 
fluktuaci, tzn. nezaplatím si jeden měsíc, mně naskočí deset procent, pak se přijdu omluvit. 
Ale vy jako obec čekáte a hlavně spořitelna na tu splátku, která musí být tady vybraná a 
poslaná tam. Takže jestli si lidi s vámi budou hrát, že jednou zaplatím, podruhé ne a jim to 
bude vycházet, bude dělat obrovský problém tady a spořitelna nebude ta, která bude 
poslouchat omluvy, že na to nemáme, že nám to lidi nedali. Tam nejde o to, že se na to vybere 
do trezoru, ty peníze se musí poslat dál. Já vím, že je krásný lidem promíjet, odpouštět, dávat 
jim najevo, že je krásné spolu komunikovat, ale vás to tady utáhne, ta smyčka se utahuje. Ten 



 

pan XY– ano, to je taková výzva a já vím, co se s tím dá dělat – nesplnil jste podmínky, 
bohužel nerespektujete to, co je dáno, poslední výzva – a odejděte. 
p. Skalická: Ano, ale já si myslím, že na těch dalších si taky nevezme nikdo nic, protože ty 
lidi jsou sociálně slabí, ty byty jsou pro sociálně slabé. Podívejte, my jsme vycházeli z toho, 
že se těm lidem rok nedalo vědět, že něco dluží, tzn. že jim naskákaly obrovské sankce. Mně 
osobně jich volalo několik. Přijde jim to strašně dlouhá doba ten rok, tvrdí různé důvody, proč 
nezaplatili včas. Mně to taky přijde strašně dlouhá doba, proto jim naskákaly tak obrovský 
sankce, o to tu jde. Ti nájemníci, co si podali žádost písemně, přesně na toto poukazují, že jim 
nikdo nedal rok vědět. Já osobně si myslím, že je teď dobré udělat tenhle vstřícný krok a pak 
ty sankce upravit podle zákona. 
p. Bártlová: přesně tak, pokud jsou nějaké sankce neplatné, tedy v rozporu se zákonem nebo 
v rozporu s dobrými mravy, můžeme je mít napsané na papíře, můžeme si tím obrovsky 
zvedat pohledávky za nájemníky, ale až tady někoho napadne dát to k soudu, pak to půjde ráz 
na ráz  
p. Šrámek: To je citace zákona nebo doporučení, ty procenta? 
p. Bártlová: Těch 2,5 promile? To je v nájemních smlouvách v pořádku. Těch 10 korun 
smluvní pokuta je dle výkladu v rozporu s dobrými mravy. 
p. Šrámek: v rozporu s dobrými mravy, ale ne se zákonem. Ti lidi podepsali to, co podepsali, 
není to nic protizákonného. 
p. Bártlová: pokud soud shledá, že je to v rozporu s dobrými mravy, nelze to vymáhat 
p. Rezek: K první části, co tady Miloš říkal, myslím si, že ani strážce pokladu nepočítal s tím,, 
že zbohatne na sankcích obyvatelstva. Počítal s tím, že budou řádně platit, ale rozhodně to 
není postaveno na sankcích. 
p. starosta: výše vlastního nájemného se nezmenšuje, sleduju to každý měsíc. Problém je 
v tom, že pokud ty lidi budou v takové přenesené ochraně, tak jejich platební kázeň se 
nezlepší. Dole u 71 bytů byla stejná situace, teď mají dokonce předplaceno 15 tisíc, čili tam 
nejsou problémy. Zámeček platí hůř, prostě, pokud se neřekne jasně a rázně, že musí platit, 
tak ty lidi, pokud tady vidí rozkolísané zastupitelstvo, tak proč by platili? Další věc, ty 
smlouvy nájemní jste schvalovali i vy. Něco se schválí, podepíše se to - platební rozkazy a 
pak ty samí lidi to otočí, tak jsme černí nebo bílí? Pokud budou takhle kličkovat v názorech, 
tak nemá smysl tady něco dělat 
p. Rezek: to přeci  není o žádným odpustění, to je o změkčení. Kdyby tohle pomohlo a ty lidi 
to zaplatili, tak je to přeci v pořádku 
p. Skalická: Tam je lhůta do 31.5. a pokud to do té doby nezaplatí, tak se jim nic neodpustí 
p. starosta: rozhodněte si, co chcete, já s tím nesouhlasím 
p. Rezek: já myslím, že to je motivující pro ty lidi 
p. K.: kdy vystěhujete prvního nájemníka? Ono to bude totiž motivující pro všechny ostatní 
lidi. Protože ti lidi, kteří dva, tři měsíce za sebou nezaplatili a nemluvím o tom, že na začátku 
smlouvy, myslím si, že až uvidí první Avii, začne se to měnit 
p. Rezek: starosta tady vznesl dotaz, jak to uděláme s lidmi, který tu sankci už zaplatili? 
p. Bártlová: pokud my tady odsouhlasíme usnesení, že se jim to promíjí, tak se jim to vrátí, 
ale pouze těm, co jim to bylo vyúčtováno k tomu 31.12.2007 a tudíž zaplatili až po 1.1.2008. 
p. Šrámek: ten stopstav nastane kdy? 
p. Skalická: do 31.5.2008 mají zaplatit, pokud nezaplatí, sankce jim nebudou prominuty; my 
jako zastupitelé máme právo vyhradit si takovou pravomoc  
p. Šrámek: ten metr by se měl dělat na každého stejný, jinak bude problém 
p. Skalická: jediný důvod je ten, že ti lidé teď dostali upozornění až po roce, proto jim 
naskákaly takové penále. Pokud někdo zaplatí penále za tři měsíce, tak je to míň než za 
dvanáct měsíců. Upomínky jsem taky roznášela, to jsou vážně sociálně slabí lidé, ti to 
v životě nezaplatí, je to jenom plácnuté číslo 



 

p. starosta: upozorňuji vás na jednu věc – nájemní smlouvy jsou vyhrazeny starostovi, peníze 
v nájemních smlouvách je alfa-omega. Pokud bych neměl rozhodovat o penězích v nájemních 
smlouvách, není o čem rozhodovat. 
p. Bártlová: rozhodování o smlouvách souvisejících (za služby), to není ve výhradní 
pravomoci starosty; jen bych ráda podotkla, že mi přijde absolutní nesmysl, pokud mají platit 
8,- Kč měsíčně zálohy na pronájem nádob na odpady a je tam totožná smluvní pokuta jako u 
všech ostatních, tzn. 10,- Kč denně, takže oni když nezaplatí 8,- Kč měsíčně, zaplatí 300,- Kč 
smluvní pokutu měsíčně, to se vám zdá v pořádku? 
p. Šrámek: v pořádku to asi není, ale to je to samé, že když něco ukradneš, zavřeme tě – krást 
to přeci nejde, to je daný. Tam jde jenom o princip a pak se lidi chovají slušně.  
p. Bártlová: Smlouvy jsou hodně tvrdé v sankcích, nelze sjednávat výši úroku z prodlení nebo 
smluvní pokuty, jak se komu zlíbí 
p.starosta: to je názor právníka, takhle to v zákoně není 
p. Bártlová cituje pasáž z právního výkladu: „ Výše smluvní pokuty není neomezená a v případě 
sporu vyplývajícího z uplatnění nároku na smluvní pokuty soudy posuzují výši smluvní pokuty 
z pohledu ust. § 3 odst. 1 obč. zák: Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů 
nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s 
dobrými mravy; a § 39 Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu 
nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.Pokud soud shledá, že výše smluvní pokuty je 
v rozporu s dobrými mravy, nelze tuto smluvní pokutu vymáhat.“ 
p. Šrámek: Smluvní pokuta je ve smlouvách jako strašák, aby se nestalo to, co se tady dělo 
s těmi 71 byty, proto se to takhle rozhodlo, aby nebyly problémy, který se tady tenkrát řešily. 
Proto se tam stanovily tyto hranice, sankce, aby ti lidi byli ostražitější, ne ustrašený, o nic 
jiného tam nešlo. 
p. starosta: Z principu jsme si nedovolili tyhle sankce měnit oproti spodku. Já si nedovedu 
představit ten maglajs, až se to ti lidi dovědí 
p. Skalická: Já jsem chtěla udělat pravidla a obvolala jsem místostarosty a starosty za ČSSD, i 
do Prahy jsem volala, jak to řeší v jiných městech. Když jsem jim řekla, že bych na toto chtěla 
stanovit pravidla, řekli mi: neblázněte, pravidla v žádném případě, prostě to za ten rok všem 
stornujte s tím, že to budete teď pravidelně posílat. Řekli mi, abychom udělali něco, kde jim 
to za ten rok odpustíme. Pravidla by byla asociální. 
p. Šrámek: co když se tohle provalí do všech směrů, třeba do neplacení vodného, co pak? 
p. Bártlová: ale my přeci neodpouštíme nebo nepromíjíme dluhy jako takové, tzn. nájemné 
nebo částky za úklid, my chceme odpustit sankce, nepřiměřené sankce. Naopak ty lidi podle 
mě tímhle namotivuješ, aby to zaplatili, a to do 31.května, protože to je ten termín, do kdy je 
to třeba zaplatit, aby jim byly sankce prominuty. Navíc usnesení se týká jen nájemného a 
částek za úklid. 
p. Skalická: myslím si, že když nám s tímto usnesením, pokud ho schválíme, vzniknou další 
problémy, tak je hold budeme muset řešit taky 
p. Stránská: měla bych dotaz, když jste tady teda říkali, že ty sankce byly nastavený v těch 
smlouvách jako strašák a měli by se toho lidi bát, teď to tady teda je a já se ptám starosty, jak 
teď donutíte lidi, aby to ty lidi dali a ta kauce, kterou složili, je malá. Jak máte vymyšleno to, 
že ty peníze z těch lidí dostanete? 
p. starosta: je tam kauce 9 tisíc a na většinu dlužníků stačí; zas tak vysoký dlužný částky tam 
nejsou; až na pár 
p. Stránská: měl by tu být nějaký systém, kdy víte, že třeba za dva měsíce ti lidi nezaplatí, kdo 
to hlídá? 
p. starosta: udělal jsem teď seznam, má to Skalická; teď se to bude posílat mailem, dostanou 
informaci o tom, že nezaplatili  
p. Bártlová: Ano, toto je dobrý systém 
p. Rezek: já to vnímám tak, že to vyhodnotíme po tom 31.5.2008, co nám to přineslo. Myslím 



 

si, že  je to dobrá snaha, že je to lepší, než nicnedělání a dá se to vyhodnotit a dokázat, že to 
má svoje opodstatnění. Beru to jako dobrý počinek z naší strany, nic se lidem neodpouští, 
pouze se prokáže dobrá vůle a pokud by dluhy dorovnaly, tak obecní pokladně samozřejmě 
pomůžou. 
p. K.: možná je nefér, aby to bylo odpuštěno všem, protože existují někteří lidi, kteří to berou 
jako sport. Zkuste dát termín o měsíc kratší. 
 
p. Skalická opětovně cituje návrhy usnesení. 
 
p. starosta: Na to nemáte právo, to bude rozhodnutí proti rozhodnutí 
p. Bártlová:  To tvrdíte Vy 
p. Skalická: My jsme s Lenkou nevěděly, zda na to máme právo nebo ne, a proto jsme zašly 
za právníkem, který se zabývá problematikou obecního zastupitelstva, a toto nám doporučil a 
tvrdí, že je to v souladu se zákonem. 
p. starosta: Jednejte, jak Vám rozum velí, já taky budu jednat. Já s tím hrubě nesouhlasím, na 
to mám právo, je mi jasný, že Vás nepřehlasuju, je vás víc. 
p. Šrámek: Zastupitelstvo vždycky, než něco promíjelo, zkoušelo i jiné alternativy, např. 
splátkový kalendář, nikdy se nezačalo tím, že odpustíme. 
p. Bártlová: Ano, já jsem právě všem lidem, kteří za mnou přišli, vždycky říkala: zaplaťte co 
nejdříve tu dlužnou částku a ohledně sankcí se domluvte se starostou, žádali i splátkové 
kalendáře. Zeptej se starosty, jak na ty žádosti zareagoval... Žádný splátkový kalendář není. 
Možná, pokud by pan starosta nějaký splátkový kalendář povolil, taky by to bylo třeba jinak. 
Jde o to, že my jako zastupitelé ten splátkový kalendář neovlivníme. 

 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
         PRO: 5  
         PROTI:  1 Kolomý 
         ZDRŽEL SE:  1 Žáček 
 
4) Schválení překlenovacího úvěru ve výši xxxx Kč 
 
p. starosta: je to věc, která se opakuje asi po páté. Musí se zaplatit stávající úvěr xxx, který 
končí 31.3. Je to každý rok repete, není, co k vysvětlování 
p. Rezek: skutečně to tak vždycky bylo, mohu to doložit, byl jsem v minulém zastupitelstvu 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. uzavření smlouvy o úvěru ve výši xxx Kč s Českou spořitelnou a.s. 
2. doba splatnosti úvěru je do 30.9.2009 a zajištění ve formě ručitelského závazku obce a 

zástavy pohledávek z pronájmu budovaných bytů – 94 bytových jednotek 
3. prohlášení ručitele, že bez předchozího písemného souhlasu banky nepřijme úvěr, 

půjčku nebo financování formou leasingového pronájmu (leasingu) 
4. prohlášení ručitele, že bez předchozího písemného souhlasu banky neuzavře smlouvy 

o dílo, příp. smlouvy týkající se stavebních prací, nenavýší pevnou cenu díla uvedenou 
ve smlouvě o dílo a dále neposkytne ručení za závazky třetích stran a nepřevezme nebo 
nepřistoupí k takovému závazku. 

 



 

Hlasování o uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru: 
 
                                                                                                          PRO:  6 
                                                                                                          PROTI: 0 
                                                                                                          ZDRŽEL SE: 1 (Skalická) 
 
p. Skalická: žádám o přestávku 5-10 minut, šla bych se napít a vydýchat na vzduch 
 
Jednání se přerušuje na 5 minut. 
 
4) Rozpočtové opatření č. 1/2008 
 
p. Bártlová: Jedná se o opatření, které bylo přesunuto z minulého zasedání. 
p. starosta: potřebujeme peníze na projekty, chcete dělat různé věci a není tam ani koruna 
v rozpočtu, už jsem to chtěl schválit minule, otázka technická je, z čeho se to vezme, původně 
jsem to chtěl vzít z něčeho jiného, ale je úplně jedno, z čeho se to vezme. Navíc, já bych to 
ještě změnil.. 
 
Konečný návrh rozpočtového opatření č. 1/2008: 
 
rozpočtová změna: 
1300 tis. Kč zvýšené příjmy z daní 
400 tis Kč se snižují výdaje na silnice, opravu silnic 
 
zvyšují se výdaje:  
800 tis. Kč relax.centrum 
300 tis Kč cyklostezka Rudoltice-Zámeček 
400 tis Kč základní škola 
200 tis Kč změna územního plánu 
 
Hlasování o rozpočtovém opatření: 
 
                  PRO:  5 
                  PROTI: 0 
                  ZDRŽEL SE: 2 (Skalická,Stránská) 
                            
5) Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích 
 
Návrh usnesení: 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. kola výzvy Regionálního 
operačního programu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova na projekt „Relaxační centrum 
Lanškrounska v Rudolticích“. Celkové výdaje xxxKč včetně DPH. 
 
2. Zastupitelstvo obce (vzhledem k finanční alokaci pro danou výzvu) schvaluje požádat o 
dotaci v absolutní výši xxx Kč. 
 
3. Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu a následný provoz tohoto projektu, včetně 
spolufinancování dle zpracovaných finančních plánů (příloha č.15 Studie ekonomického 
hodnocení projektu „Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích“. 
 



 

4. Zastupitelstvo obce projednalo realizaci veřejné zakázky „Relaxační centrum 
Lanškrounska v Rudolticích“ a v souladu s § 18 odst. (1) písm. j) zák. č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách rozhodlo zadat plnění veřejné zakázky – stavby příspěvkové organizaci 
Stavby Rudoltice. 
 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. SR 001/2008. 
 
p. Rezek: trošku jsem se tomu tento týden věnoval, protože si starosta nebyl jistý, že přijde, 
vím, že děvčata kolem toho lítala a zajímala se o to, schůzka kolem toho už jedna proběhla. 
Mně to je v celku jasné, jedná se o to vybojovat xx milionů, bez této částky je to nemyslitelné, 
aby se to rozjelo. Argumenty proti tomu by asi neobstály, protože jsme se o to již pokoušeli 
za minulého zastupitelstva a bylo by asi nelogické, alespoň z mé strany, být proti tomu, i když 
vím, že jsou tady i občané, kteří jsou proti tomu. Já osobně tuto akci podpořím. 
p. starosta: bojuje se o to od roku 2004, věnovalo se tomu hodně úsilí a stálo to relativně málo 
peněz, něco okolo stovek tisíc korun 
p. Rezek: je podstatné, abychom to posvětili 
p. Šrámek: možná to vyjde možná ne, ta šance, která se tady vyskytuje, už se nikdy opakovat 
nebude 
p. Rezek: když bychom to nezkusili, tak by nás to mohlo mrzet 
p. starosta: je to to samé, jako když jsme začínali s byty, je to riskování; k té ceně - ta cena xx 
mil. je včetně daně DPH, děláme všechno proto, aby se to DPH vrátilo a bylo by to xx mil., 
provozovat bazén bude muset VISION (Stavby ne, protože jsou příspěvková organizace a 
nemohly by si odečíst DPH) 
p. Bártlová: myslím si, že protože je to opravdu obrovský projekt, každý by si k tomu měl říct 
svůj názor. Za sebe říkám, že já s tímto projektem nemám žádný problém, mně se ten projekt 
líbí, ale právě proto, že je to veliký projekt, pro obec velice nákladný, měla by tady rozhodně 
fungovat řádná komunikace a respektování se navzájem v rámci zastupitelstva. Jak říkám, 
problém s tím žádný nemám, ale z principu – přesně tak, jak tvrdí vždy pan starosta, se já 
tentokrát zdržím hlasování. Pro mě jako pro zastupitele je třeba zrovna důležitý dnes 
projednávaný bod č. 3 a toto nebylo ze strany pana starosty vůbec respektováno i přesto, že to 
bylo schváleno zastupitelstvem 
p. Šrámek: nevím, jestli je z principu v tomto bodě, zrovna v téhle věci tvůj názor správný. 
Z principu se dá se starostou řešit jiná věc, ale tohle je tak velká věc, že tam by ta jednota 
měla být stoprocentní, nevím co bude, až se nezačne někdo šťourat v tom, proč to nebylo 
jednotný v tom zastupitelstvu. U tohoto projektu by se měly zavřít oči nad všemi nesváry, 
nechat si je na jiný věci, tady to prostě překousnout všeobecně.   
p. Skalická: právě protože tady nejsou všichni zastupitelé, je to velký problém, měli bychom 
se na tom shodnout všichni, a proto budu hlasovat také proti. Nejsou tady všichni, není tady 
třeba pan Janisch, který zastává stoprocentně názor starosty a není tady proto, protože je 
v práci. Já jsem taky v práci, a přesto si na zastupitelstvo musím udělat čas, každý by si měl 
na to udělat čas, a proto bychom měli hlasovat všichni, navrhuji aby bylo zastupitelstvo 
posunuto do zítřka, abychom tady mohli být všichni. 
p. Rezek: k té první části, co se tady p. Šrámek snažil místostarostce vysvětlit, a to problém 
komunikativní, tak ano, neměli bychom v rámci tohohle projektu těchto nesvárů zneužívat. 
Jestliže starosta trpí na velké emoce, tak bychom neměli trpět na ty emoce i my. Já chápu, že 
paní místostarostka to má těžké, v mnoha věcech jí dávám za pravdu a postavím se i proti 
panu starostovi, ale tento projekt je tak velký, že by to mělo skutečně podléhat nějakému 
většinovému schválení 
p. Šrámek: na misce vah je i hejtman, proč tomu nabíhat? 
p. Bártlová: ano, já všechno naprosto chápu, ale toto všechno by si měl uvědomit i pan 



 

starosta, já mám pocit, že pořád jenom ustupuji. Všechno má své hranice, znovu opakuji, 
nemám s tímto projektem sebemenší problém, ale pan starosta se vždycky drží principu, tak 
hold já budu dělat to samé 
p. Šrámek: to je na truc 
p. Rezek: nikdo nepředpokládal, jaké poměry na tomto zastupitelstvu budou panovat, ani já 
jsem nikdy nepředpokládal, že starosta bude na protest podávat demisi a podobné věci, i přes 
tato protivenství, já mu bezmezně důvěřoval, ale já jsem se přes to všechno přenesl, tento 
projekt je velice závažný a velký. 
 p. Stránská: je fakt, že tady je jedna velká bolest, která tady přes rok existuje, že tady není 
komunikace. Tady když se nechce ani na jedné nebo na druhé straně, nikde není ani vůle, aby 
tady ty lidi získávali informace, protože není jeho sympatizant, nikdy to nebude fungovat ani 
na jedné, ani na druhé straně. Myslím si že bychom se měli vzájemně vyslechnout a vyměnit 
si ty informace. Ale když to budeme bojkotovat, třeba že ten nebo druhý nepřijde. Já se 
k tomuhle projektu postavím tak, že hlas pro něj zvednu, ale říkám, že to, co se mi tady nelíbí, 
je ta komunikace, ta komunikace tady opravdu není a ani ta chuť k tomu neexistuje, můžu 
říct, že se setkávám s tím, že spíš se nechce. Pak vám můžu říct ze své zkušenosti,  že vás to 
pak přestane bavit a  budu chodit, budu zvedat ruce nebo nebudu zvedat ruce a bude mi to 
jedno a nebo budu mít zájem se něco dozvědět 
p. Šrámek: minulý pátek k něčemu byl, byla to pracovní porada a chci, aby to tak i 
pokračovalo, vím, že to bylo poprvé, ale chci, aby to bylo pokaždé. Mně se taky nelíbí jednání 
starosty, ale musím říct, že jsme ho donutili k tomu, že si tu poradu svolá sám, domluvte se 
jako lidi, zkuste to jednou přehodnotit. To není nápad jen starosty – ten projekt, je to nápad i 
minulého zastupitelstva. 
p. Skalická: týden jsem přemýšlela a jedna věc, nad kterou jsem hodně přemýšlela, byla věta, 
kterou mi řekl jeden poslanec: „Nejdřív postavte jedno a pak dělejte druhý. Máte už 
postavený byty? Nemáte!“ 
p. Kohoutová: bazén nikdy nebyla moje priorita, vzhledem k tomu, že mám taky děti a že tady 
v té obci ta mládež se nemá, kde scházet a dělá akorát tak rotyku, myslím si, že ten svůj čas 
bude i díky tomuto využívat jinak, takže já pro ten bazén hlasovat budu 
p. Žáček: každý na tom má svůj kus pravdy, ale pokud tady starosta 6 let nebo 4 roky bojuje 
za tuhle věc a minulé zastupitelstvo bylo jednoznačně pro, tak se přeci nepostavím proti, jinak 
i vnitřně jsem pro bazén 
p. Rezek:  jedna věc je ta, že obec získá určitý majetek, tzn. že ta obec jako celek bude i 
bohatší, myslím si, že nebude ani jednoduché ten bazén provozovat, ale já rozhoduju za x lidí, 
kteří mi dali hlas a vím, že  jsou mezi nimi i ti, kteří ho chtějí i nechtějí 
p. Skalická: ptám se starosty, s kolikaprocentní jistotou počítá , že se to DPH vrátí, zda se to 
dá specifikovat na procenta 
p. starosta: můžu říct, že prakticky na 100 %, ale nedej bože, aby někdo řekl, že jsem to 
prohlásil místopřísežně, je to můj názor, ale můžu se mýlit. Od roku 2004, co pamatuju, tak já 
nevím, to už je tak po dvacátý, že se to schvaluje při různých příležitostech. Připadá mi, že 
Rudoltice jsou Kocourkov, když 20x řeknou ano a po 21. řeknou ne 
p. Rezek: tady jsou jen jedinci, kteří si to musí uvědomit 
p. Šrámek: můj nezávazný názor: starostu nezměníte, musíte vědět, jak na něj, dnes je tady 
naděje na to, udělat za vším tlustou čáru, podpořte to jednotně a starosta nabízí, že bude 
svolávat pravidelně porady, je to určitý kompromis, politický obchod, vstupte do té politiky – 
něco za něco a budeme se informovat všichni všeobecně o všem, vy se nás ptejte, tlačte, 
útočte 
p. Rezek: podpoříme to jednotně, když bude respektovat rozhodnutí zastupitelstva 
p. Bártlová: my jsme totiž původně chtěly s Ivou navrhnout taky politický obchod – ať 
starosta respektuje to, co jsme tady dnes pod bodem 3 schválili, a je po problému, když už 



 

teda politika, tak politika 
p. Šrámek: já jsem neřekl vše za vše, já chci udělat tlustou bílou čáru za tím hádáním 
p. H.: já bych měl taky problém k tomu bazénu, strkáme káru do kopce s tím bazénem, když 
kdokoliv z vás vysadí, tak se ta kára zastaví a začne se vracet a když se začne vracet, tak vás 
rozseká všechny a jestli jich tam bylo 7 a Bártlová byla proti, to nebude nikoho zajímat a 
budete všichni špatný, protože ta kára vás rozválcuje všechny 
p. Skalická: ano, to je přesně ono, my nejsme tým 
p. Rezek: paní místostarostku a možná i naši paní zapisovatelku (Skalická) musíme přesvědčit 
p. Skalická: já jsem se už vyjádřila 
p. Rezek: zeptám se paní místostarostky, jestli se dá ještě přesvědčit 
p. Bártlová:proč nemůžu být zásadová jako pan starosta? Budu používat slova pana starosty, 
já mám svůj názor a mám na to právo, neustále ustupuju a už nebudu ustupovat 
p. Rezek: protože vy jste lepší než on, jeho už nikdo nezmění nebo si snad myslíte, že ho 
někdo změní? 
p. Bártlová: pokud ustoupím, nedosáhnu nikdy ničeho 
p. starosta: chci říct něco ke komunikaci, tak jak jsme se minule tady sešli (pracovní porada), 
tak v takovýmhle režimu se odbývaly ty zastupitelstva dřív, prostě diskuse, beseda a současně 
se rozhodlo protože to bylo tvůrčí, každý zastupitelstvo bylo dohadovací. To co nastalo teď, já 
to řeknu otevřeně za sebe a řeknu to Lence, já se bojím této osobě něco říct, protože to půjde 
hned na web a do celého světa. Povinností starosty je hájit obec. 
p. Rezek: starosto, ale přeci, když spolu mluvíte, tak ji můžeš říct, že je to jenom mezi 4 
očima 
p.starosta: paní Bártlová se chová jako novinářka, například ten dopis z loňska, který jsem 
psal paní Kohoutové (dopis Erice), psal jsem tam, že je to dopis určený pro paní Kohoutovou 
a ona ho zveřejnila i bez mého souhlasu 
p. Bártlová: ten dopis byl určen paní Kohoutové a paní Kohoutová dala ke zveřejnění souhlas 
p. Šrámek: máme tady teoreticky fotbalový tým a celý fotbalový tým nekope na jednu bránu 
p. B.: pokud nemáte problém schválit ten projekt, nepodmiňovat to ničím, alespoň dneska 
p. Skalická: já se ještě zeptám pana starosty – ptám se, zda bude respektovat každé schválené 
usnesení zastupitelstva, i když bude v jeho očích hodně „blbé“ a které nebude protizákonné 
p. starosta: to by mně museli vymazat mozek z hlavy, to se ještě nepodařilo nikomu 
p. Bártlová: zastupitelstvo obce je nejvyšší orgán a starosta je povinen rozhodnutí 
zastupitelstva respektovat, bohužel ale neexistuje způsob, jak ho donutit.  
p. starosta: ještě bych měl jednu poznámku, v zápisu ze zastupitelstva jsem četl, že bych se 
měl zastupitelstvu zodpovídat ze své pracovní činnosti za měsíc – klidně si to tam ještě 
podtrhněte červeně, já vám říkám otevřeně, že vám na to kašlu 
p. Bártlová: opravdu si myslíte, že po tomto extempore snad změním svůj postoj? 
p. Šrámek: já bych si to přál 
 
Skalická žádá o 5minutovou přestávku. 
 
p. Bártlová: S paní Skalickou jsme se domluvily, že opustíme před hlasováním tuto místnost, 
abyste při hlasování byli jednotní.  
 
 
Skalická, Bártlová opouští místnost před hlasováním o navržených usneseních. 
 
 
Starosta přebírá vedení schůze. 
 



 

Hlasování o navržených usneseních: 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
Zasedání skončeno v 23.30 hod. 
 
Příští zasedání proběhne dne 27.3.2008 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/21/03/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu  a navrženou změnu programu 
 
b) Zastupitelstvo Obce Rudoltice rozhodlo o prominutí pohledávek ze smluvních pokut 
vyčíslených dle smlouvy o nájmu bytu ke dni 31. 12. 2007 za jednotlivými nájemníky 
obecních bytů, a to za předpokladu, že tito jednotliví nájemníci plně uhradí dlužné nájemné 
nejpozději do 31. 5. 2008. 
c) Zastupitelstvo Obce Rudoltice rozhodlo o prominutí pohledávek ze smluvních pokut 
vyčíslených dle smlouvy o podílu na úhradě nákladů za úklid společných prostor v nájemním 
domě ke dni 31. 12. 2007 za jednotlivými nájemníky obecních bytů, a to za předpokladu, že 
tito jednotliví nájemníci plně uhradí dlužné částky za úklid nejpozději do 31. 5. 2008. 
d) Starostovi Obce Rudoltice se ukládá uzavřít s nájemníky obecních bytů v případech, kdy 
nastala skutečnost podmiňující prominutí dluhu, písemnou dohodu v souladu s ust. § 574 
občanského zákoníku.  
 
e) překlenovací úvěr ve výši xxx Kč: 

1. uzavření smlouvy o úvěru ve výši xxx Kč s Českou spořitelnou a.s. 
2. doba splatnosti úvěru je do 30.9.2009 a zajištění ve formě ručitelského závazku obce a 

zástavy pohledávek z pronájmu budovaných bytů – 94 bytových jednotek 
3. prohlášení ručitele, že bez předchozího písemného souhlasu banky nepřijme úvěr, 

půjčku nebo financování formou leasingového pronájmu (leasingu) 
4. prohlášení ručitele, že bez předchozího písemného souhlasu banky neuzavře smlouvy 

o dílo, příp. smlouvy týkající se stavebních prací, nenavýší pevnou cenu díla uvedenou 
ve smlouvě o dílo a dále neposkytne ručení za závazky třetích stran a nepřevezme 
nebo nepřistoupí k takovému závazku. 

 
f) Rozpočtové opatření č. 1/2008 
 
g) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. kola výzvy Regionálního 
operačního programu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova na projekt „Relaxační centrum 
Lanškrounska v Rudolticích“. Celkové výdaje xxx Kč včetně DPH. 
h) Zastupitelstvo obce (vzhledem k finanční alokaci pro danou výzvu) schvaluje požádat o 
dotaci v absolutní výši xxx Kč. 
ch) Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu a následný provoz tohoto projektu, včetně 
spolufinancování dle zpracovaných finančních plánů (příloha č.15 Studie ekonomického 
hodnocení projektu „Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích“. 



 

i)Zastupitelstvo obce projednalo realizaci veřejné zakázky „Relaxační centrum Lanškrounska 
v Rudolticích“ a v souladu s § 18 odst. (1) písm. j) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách rozhodlo zadat plnění veřejné zakázky – stavby příspěvkové organizaci Stavby 
Rudoltice. 
j) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. SR 001/2008. 
 
 
 
 
Zapsala: Skalická  
 
Ověřili:  Žáček, Rezek 
 
 
RNDr. Oldřich Kolomý 
starosta 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu: Skalická 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Právní výklad k sankcím v nájemních a s tím spoj. smlouvách (k nahlédnutí na OÚ) 


