
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 13.04.2008 

  
  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/28/02/08 
4) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 28/16 (E.K.) 
5) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 3096/1 (R.S.) 
6) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007 
7) Schválení globální dotace na rok 2008  
8) Schválení technické změny provádění zápisů, u stávajícího způsobu nelze zaručit jeho 

pravdivost a objektivnost  
9) Vyhrazení pravomocí OZ rozhodovat v záležitosti podávání soudních žalob, a to pouze 

pro samostatnou působnost a pouze u obce, nikoliv u dceřiných organizací. 
10) Různé 
11) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Kohoutová, Stránská, Žáček, Rezek,Řehoř 
Nepřítomni:  Kolomý, Janisch 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
 
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 20.07 hod 
 
Konstatuje se, že dne 8.4.2008 odstoupila z funkce členky obecního zastupitelstva paní Marta 
Sodomková. Dle výsledků voleb 2006 je jako další náhradník v pořadí p. Vladimír Řehoř. 
Bártlová: prosím ho , aby složil slib, který přečte pan Rezek 
 
Vladimír Řehoř skládá slib zastupitele v tomto znění: 
 
 „Slibuji v ěrnost České republice.  Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“. 

 
 
       ..................................................... 
        Vladimír Řehoř 
 
Bártlová: Zastupitelé Skalická, Bártlová, Rezek, Stránská a Kohoutová žádají o doplnění 
programu zasedání o následující body a navrhují zařazení bodů jako 6. a následující: 
 



 

1) Návrh dodatků ke smlouvám o nájmu a za služby spojené s užíváním bytu 
2) Dopis nájemcům obecních bytů ohledně pohledávek obce   
3) Vyhrazení pravomoci OZ rozhodovat v záležitosti podávání soudních žalob  
      (původní návrh bodu, upravený návrh bodu starostou vyloučit z programu) 
4) Právní poradenství obce 
5) Návrh na nabídkové řízení ohledně správy obecních bytů 
6) Zprostředkování nájemců obecních bytů na III. etapu 
7) Společné nebytové prostory obecních bytových domů v obci 
8) Přechod pro chodce, dopravní značení u místní ZŠ 
9) Volba nového předsedy sociální komise 

10) Kladení věnců ke dni státního svátku dne 8.5.2008 
11) Návštěva Mgr. Radko Martínka a dalších osobností dne 18.4.2008 
12) Různé  

- informace o změně kat. území Rudoltice – Ostrov 
- zeleň v obci 
- vítání občánků 

 
 
 

Hlasování o usnesení, a to navrženém 
programu: 

         PRO: 7  
         PROTI:  0  
         ZDRŽEL SE:  0 
 
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Skalická 
Návrh ověřovatelů zápisu: Kohoutová, Stránská 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
zapisovatele, ověřovatelů zápisu: 

         PRO:   7  
         PROTI: 0  
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
Pro velký nepokoj přítomných občanů v sále dává paní místostarostka slovo na úvod právě 
jim. 
 
Bártlová: na začátek jednání dávám slovo panu P. K., který přinesl petice ohledně smluv 
s panem Hrdinou 
Konečný:přišly nám smlouvy, které jsou jiné než nám bylo slíbeno a jiné než informace, které 
jsme dostali při stěhování; chceme vyprovokovat besedu se zastupiteli obce s Hero 
Computers. Chtěli bychom na tu besedu přijít, protože tohle není beseda, to je jen předložení 
té žádosti o svolání besedy. Pokud nedojde k besedě s firmou Hero Computers, tak bychom 
chtěli povolit antény, abychom mohli jinak přijímat signál. Každý by si to dal buď jednotlivě 
nebo dohromady s tím, že by na každým jednom baráku byl jeden sloup, abychom nebyli 
závislí na kabelové síti. Jsou tady dotazy, jestli má pan Hrdina v každým baráku elektroměr, 



 

máme pocit, že tuto elektriku platíme my všichni. Další věc je, že v 601 má pronajatou 
místnost, mne by zajímalo za kolik a jestli je tam elektroměr. 
Ten stožár by se dal využít jakoukoliv firmou, která poskytuje bezdrátové připojení. Termín 
besedy je potřeba udělat co nejdříve.  
Rezek: já bych se chtěl zeptat na tu smlouvu, smlouva je  vždy otázka dvou stran,vy jste tu 
smlouvu podepsali? Pokud ne smlouva není platná 
K.: myslím, že všichni , co jsou tady, jsou tady proto, že ji nehodlají podepsat. 
Rezek: tak ta smlouva nemůže být platná 
K.: samozřejmě 
F.: vadí mi, že platím televizi normálně a ještě u pana Hrdiny to musím platit extra, tohle mi 
tedy vyloženě vadí a navíc mi vadí to, že on si v těch podmínkách vymezuje, že si bude hrabat 
s kanálama jak ho napadne a já pak budu hledat, kde co někde je, to není služba. 
K.: od toho jsme tady, je potřeba pana Hrdinu sem dostat 
F.: hlavně co tomu řekne pan starosta 
K.: je důležité, co tomu řekne celé zastupitelstvo  
K.: pánové řekli, to co jsem chtěl říct já, více k tomu nic nemám 
Bártlová: ještě k tomu někdo něco má? Chce někdo něco dodat? 
M.: jde o to, že pan Hrdina, jak mi tři týdny zpátky zařizoval internet, mi říkal, že podmínkou 
bylo zřízení internetu za 1500,- Kč plus tarify 300,- Kč a 500,- Kč a nyní přišly smlouvy, 
které jsou navýšeny ještě o DPH. To co pan Hrdina nám říkal, potom ve smlouvě nesouhlasí. 
Přišla nám pouze jedna kopie a na té smlouvě je třeba půlka listů prázdných, takže když si 
tam něco doplní, tak já nebudu mít v ruce nic. 
K.: pan Hrdina poslal papíry, jak je možný, že my podepíšeme smlouvu, máme mu to poslat 
doporučeně a jak máme zajištěné, že on to podepíše, když podepisuji smlouvu, tak musí u 
toho být dva. Když tady napíše částky 120,- Kč, kde já mám jistotu, že mi to nebude 
navyšovat 
Bártlová: K tomu vám všem mohu říci pouze jedno, já jsem tuto problematiku řešila už 
koncem roku, jediný písemný materiál, který se mi dostal do ruky ohledně datových služeb na 
Zámečku byla smlouva o smlouvě budoucí, která je podle právního výkladu neplatná. Jednání 
s panem Hrdinou se v podstatě týkalo zastupitelstva minulého, máme tady pouze pana Rezka, 
ten jediný by vám k tomu mohl říct asi víc, protože v knize zápisů jsem nic jiného kromě 
schválení této smlouvy o smlouvě budoucí nenalezla. Oznámila jsem to panu starostovi, 
jednateli firmy Vision, řediteli Staveb Rudoltice a i panu Hrdinovi, to je všechno , co já jsem 
s tím mohla udělat. Protože tady máme i zástupce Omegy Tech s.r.o. a na základě toho 
zjištění, že ta smlouva o smlouvě budoucí je neplatná, jsme Omegu pustili i na Zámeček a 
nyní s tím budou asi problémy. Dále máme tady jednatele firmy Vision p. Žáčka, nevím jestli 
k tomu má něco ví víc? 
Žáček: nevím k tomu nic víc 
Bártlová: takže to je tak všechno, já chápu vaše rozčilení, já chápu, že máte dotazy na nás 
jako na zastupitele, ale já vám na to nemůžu odpovědět, protože žádné jiné materiály se mi do 
rukou nedostaly. Takže bude asi opravdu nejlepší, pokud vyvoláme diskusi s panem Hrdinou, 
to je jediné možné řešení, které já v současné době vidím. 
Rezek: já snad z té minulosti něco: já skutečně jsem byl v zastupitelstvu, tam to víceméně na 
starosti měl pan Suchý, který udržoval tento kontakt, ale písemné doklady krom zápisu o tom 
nejsou, ale mělo to být uděláno tak, že to budou smlouvy mezi občany a jeho organizací a teď 
se tady poprvé dozvídám, že žádné smlouvy prakticky ještě neexistují. Takže to je otázka 
spíše pro právníky, a myslím si, že jedině dalším jednáním to vyřešíme. 
Bártlová: já se pokusím tu schůzku samozřejmě svolat co nejdříve, dnes máme 13.4.,  pokud 
chcete o víkendu nebo ve všední den, bohužel nemohu mluvit za pana Hrdinu 
Konečný: nejdříve dohodněte termín s panem Hrdinou a pak to vyvěsíme na nějaké vývěsky, 



 

na internet.  
Bártlová: spojím se s panem Hrdinou a dám vám vědět 
M.: chtěla jsem se zeptat, proč jsme nedostali z více firem na výběr? 
K.: protože to je monopol 
Bártlová: neptejte se mě, já jsem nebyla v zastupitelstvu minulém a ani jsem nenašla žádné 
smlouvy. 
K.: mohu se pokusit zjistit více jak je to s Digi TV nebo satelity, pozemní vysílání nevím 
jakou má budoucnost, určitě to nestihneme do 30.4., v žádném případě 
Bártlová: já ještě jenom podotknu, že pokud by to dopadlo tak, jak se tady bavíte, že si 
nainstalujete něco podobného, tak doufám, že počítáte s tím, že to bude na náklady nájemníků 
N.: když má pan Hrdina neplatnou smlouvu, tak vy jako obec mu nemůžete dát výpověď? 
Bártlová: já vám říkám, že z dostupných materiálů o žádné smlouvě s obcí nevím 
Rezek: podívejte, to všechno vyplyne z toho jednání musí nejdříve dojít k tomu kontaktu, 
možná, že by bylo vhodnější, že by ten kontakt nejdříve proběhl na úrovni obec-pan Hrdina a 
pak by  proběhla celá beseda. Potřebujeme předstoupit před Vás  s nějakým konkrétním 
návrhem, takže výhodnější bude, když to bude předjednané, aby byly pro Vás připraveny 
varianty. 
Bártlová: dobře předjednáme to tady se zastupiteli během příštího týdne a dokonce tohoto 
týdne bude svolána ta beseda. 
Bártlová: abych to uzavřela, jsme domluveni tak, že my to dáme do každého obecního domu 
vědět, vyvěsíme ten termín na nástěnky 
V.: měl bych jednu prosbu, zdaleka tu dneska nejsme všichni, kdyby to bylo možné 
předjednat s dostatečným předstihem  
Bártlová: rozumím, ale pokud to chcete do konce tohoto týdne, tak netuším, co pro Vás 
znamená s dostatečným předstihem. Já nemohu mluvit za pana Hrdinu. Budeme se snažit, to 
je tak všechno, co Vám k tomu mohu říct 
M.: pokud pan Hrdina nebude souhlasit? 
Bártlová: Tak potom se to bude nějakým způsobem řešit, to se nebojte, OZ to za hlavu 
nehodí. 
K.:Jsem z bytovky a od 1.12. nám tam uniká plyn, několikrát jsme to reklamovali , poslali 
jsme dopis o tom, že nás obtěžuje pes, dopadli jsme jak? Na trestní komisi a obec se k tomu 
vůbec nevyjádřila. 
Bártlová: já to slyším poprvé 
Skalická: já jsem předsedkyně bytové komise a ke mně se tento dopis vůbec nedostal 
K.: my jsme poslali na obec dopis a na radu paní K. jsme šli před trestní komisi 
Skalická: ale paní K. není v obecním zastupitelstvu 
Skalická: nebudeme se tady dohadovat, já tady Vaše jméno slyším dnes poprvé, takže 
nezlobte se, ale pravděpodobně tady máme nějakou špatnou organizaci, takže já ten dopis 
pohledám. 
Bártlová: můžu se Vás paní K. zeptat, kdy to bylo? 
Diskuse s paní K. a zastupiteli ohledně problému(plná verze na obecním úřadě) 
 
 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/28/02/08 
 
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501 obyvateli 

- úkol dlouhodobý, trvá; k 29.2.2008 stav 1468 obyvatel 
b) p. Macháčkové zajistit vydání brožury 

- úkol trvá 



 

c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a informoval průběžně 
zastupitelstvo 

-trvá 
d) předsedkyni sociální komise předat statut starostovi 

- necháme to na novou předsedkyni 
e) kontrolnímu výboru změnit jednací řád 

- splněno 
f) p. Bártlové zajištění doložení dokumentace k žádosti o koupi části pozemku – zakreslení 
situace u  p.p.č. 3096/1 (R. S.) 

- zajištěno, doplněno a obě dvě dokumentace jsou přiloženy 
g) p. Bártlové zajištění doložení dokumentace k žádosti o koupi pozemku – zakreslení 
pozemku, doplnění vyjádření o podzemních sítích a celkové výměry p.p.č. 28/16 (E. K.) 

- zajištěno 
h) p. Bártlové vyřešit úklid nepořádku kolem fary (listí) pomocí OPP 

Bártlová- usnesení OS v ÚO, kterým byla obec Rudoltice pověřena výkonem OPP v 
celkovém počtu 400 hod. došlo v pátek dne 11.4.2008. Tento úkol bude splněn, ale až 
následně, protože to přišlo teprve v pátek. Úkol trvá. 
ch) p. Skalické projednat s úklidovou firmou povinnosti uklízečky, popř. zajistit nápravu 

- vyřízeno  
 
Skalická: já jsem mluvila s majitelkou firmy, která zabezpečuje úklid, ve smlouvě je mytí 
oken 2x za rok a toto mytí oken proběhlo v měsíci březnu; někteří si stěžovali, že 
v byt.domech nejsou umyty okna , tak to už bylo uděláno. Firma má tedy povinnost umývat 
tyto okna 2x za rok. Dále tady byla stížnost, že se neumývá zábradlí, paní majitelka mne 
ujistila, že se zábradlí uklízí a uklízí se podle potřeby. Pokud bude mít někdo z Vás problémy 
s úklidem, tak je možné mně to nahlásit a já to s paní majitelkou proberu a nebo se tam 
osobně podívám 

M.  BD 610 – nebylo by možné uklízet společné prostory jako je kočárkárna, sušárna? 
Toto se neuklízí. 

Skalická: tam je nějaký problém, zdá se Vám že se uklízí v těchto prostorách méně 
často? 

M: tam se vůbec neuklízí 
Skalická: napíšu si to a zeptám se 
 
Š. BD 618: nahoře na poštovních schránkách tam se ani nesáhlo, tam je vrstva prachu. 
Skalická: dobře, píšu to 
Š.: ani parapety nejsou setřené 
 

i) p. Bártlové pokusit se nalézt řešení problému s volným pohybem psů (vyhláška?) 
- k problému s volným pohybem psů  lze vydat obecně závaznou vyhlášku; k dispozici 
mám brožuru Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra vydanou 
v roce 2007, která obsahuje nejrůznější vzory obecně závazných vyhlášek společně se 
stanovisky tohoto odboru. V případě, že by OZ chtělo vydat OZV, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci, je třeba určit pravidla pohybu 
psů na veřejných prostranstvích s jejich vymezením. 
Stránská:   
navrhujeme upřesnit nebo změnit domovní řád a připravit vyhlášku o pravidlech 
s volným pohybem psů 
Skalická: na starost si vezmu úpravu domovního řádu 
Bártlová: vyhlášku o psech si vezmu na starost já  



 

j) p. Macháčkové domluvit se starostou otázku informačního letáku o obci 
Macháčková:pan starosta má text u sebe ještě se nevyjádřil 
 
 
4) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 28/16 (E.K.) 
 
Bártlová: k tomuto byla doložena dokumentace, se zastupiteli jsme ji prohlíželi, problém jsme 
nenalezli, já dávám tedy jen hlasovat. 

        
    Hlasování o usnesení, a to  
    schválení žádosti: 

PRO:6      
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Řehoř) 
 
5) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 3096/1 (R.S.) 
Bártlová: taktéž doložil zakreslení pozemku, jedná se o části pozemku, které má zahrazeny 
plotem aniž by věděl, že jsou obecní. Tyhle žádosti vznikají z toho, jak se tady zaměřuje po 
obci a takže lidi zjišťují, že některé pozemky, které mají za své v podstatě nejsou jejich. 
Takže já dávám hlasovat. 
 

        
    Hlasování o usnesení, a to  
    schválení žádosti: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Řehoř) 
 
 
6) Návrh dodatků ke smlouvám o nájmu a za služby spojené s užíváním bytu 
Bártlová: před posledním zasedání s paní Skalickou jsme navštívily právní kancelář, kde jsme 
ukázaly nájemní smlouvy včetně smluv za služby spojené s užíváním bytu a právník dospěl 
k závěru, že některé sankce uvedené ve smlouvě jsou v rozporu s dobrými mravy a pokud by 
se to dostalo k soudu, že je zde velký předpoklad, že by soud označil některé tyto sankce za 
neplatné. Z tohoto důvodu bylo na minulém zasedání zastupiteli schváleno, že kdo zaplatí 
dlužné částky včetně penále do 31.5.2008 , tomu budou tyto smluvní pokuty odpuštěny. 
Nyní na základě tohoto tady máme ke schválení návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu a za 
služby spojené s užíváním bytu. 
Tyto dodatky obsahují ujednání, že se ze smluv, které jste podepsali, vyjímají odstavce, které 
pojednávají o těchto smluvních pokutách a my teď tady jako zastupitelé budeme schvalovat, 
zda navrhneme uzavření těchto dodatků k jednotlivým smlouvám, které by měl podepsat pan 
starosta. Dále ještě, co se týče smlouvy nájemní, tady máme jistý rozsudek ze dne 14.8.2002 
ve kterém vystupuje Obec Rudoltice proti manželům Ch. o výpověď z nájmu bytu a mj. je zde 
výklad soudu takový, že ustanovení smlouvy o nájmu bytu, ve kterém je řešeno v čl 4. bod č.4 
. „Nájemce se zavazuje umožnit pronajímateli kontrolu předmětného bytu a to v termínech 
pronajímatele.“ Soud v tomto rozsudku rozhodl, že toto ustanovení smlouvy je v rozporu 
s občanským zákoníkem a z tohoto důvodu je neplatné. Takže to je i předmětem dodatku o 
nájmu bytu , kde navrhujeme, aby byla tato část vyjmuta z těch ustanovení. 
 
Diskuse k tomuto bodu je k nahlédnutí v plné verzi na OU 



 

Návrhy dodatků ke smlouvám za služby spojené s užíváním bytu se týkají vypuštění bez 
náhrady v článku IV. smlouvy odstavce  2. a 3. 
 

              
Hlasování o usnesení, a to 
navržených dodatků ke smlouvám 
(v příloze): 
PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Žáček) 
 
 
7) Dopis nájemcům obecních bytů ohledně pohledávek obce   
 
Bártlová:  dávám paní Skalické prostor, aby tady přečetla návrh tohoto dopisu 
Skalická:  

Zastupitelstvo Obce Rudoltice na svém zasedání dne 21.3.2008 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. Penále z tohoto 
smluvního vztahu  vyčíslené k 31.12.2007 zůstává v nezměněné výši. 
      Dále na tomto zasedání  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. Penále z tohoto smluvního vztahu  vyčíslené 
k 31.12.2007 zůstává v nezměněné výši. 
      V případě,že dlužné částky včetně penále budou zaplaceny do 31.5.2008 v plné výši 
dostavte se na obecní úřad, kde s Vámi bude uzavřena písemná  dohoda v souladu s ust. § 574 
občanského zákoníku. 

Pokud tyto dlužné částky nezaplatíte do 31.5.2008, budou tyto dlužné částky vymáhány 
po tomto datu soudní cestou. 
 
Skalická: Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby tyto dopisy podepsal 
 
Bártlová: já dávám hlasovat o schválení dopisu v tomto znění a dále o tom, že se starostovi 
ukládá, aby tyto dopisy podepsal 
 

        
    Hlasování o návrhu usnesení, a to  
    navrženém dopisu: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Žáček) 
 
 
 
8) Vyhrazení pravomoci OZ rozhodovat v záležitosti podávání soudních žalob 
 
Bártlová: OZ si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o podávání soudních žalob 



 

 
Návrh: 

„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 záležitosti podávání žalob 
soudu.“ 

 
Bártlová: jde o to, že pokud není nějaká věc ve výhradní pravomoci zastupitelstva, je 
v pravomoci rady,  u nás tedy starosty. Pokud si to zastupitelstvo vyhradí, bude o tom 
rozhodovat zastupitelstvo, nikoliv starosta. 
Diskuse k tomuto bodu k nahlédnutí na obecním úřadě 

       
Hlasování o návrhu usnesení, a to vyhrazení pravomoci 
v záležitosti podávání žalob soudu: 

PRO:   5   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  2(Žáček, Řehoř) 
 
 

9) Právní poradenství obce 
 
Bártlová: Domnívám se, že je pro naši obec nezbytná spolupráce s osobou právně znalou, a to 
z následujících důvodů:  
 a) obec Rudoltice provádí rozsáhlou výstavbu, se kterou souvisí nemalé množství 
smluvních ujednání. Pro to, abychom se jako obec vyvarovali problémům, je třeba tyto úkony 
mít z právního hlediska dobře podchyceny 
 b) obec Rudoltice pronajímá k dnešnímu dni více jak 300 bytových jednotek a je třeba 
smluvní vztahy s nájemci mít upraveny tak, aby nebyly v rozporu se zákonem, příp. 
s dobrými mravy 
 c) do 31.5.2008 mají nájemci obecních bytů možnost zaplatit své dlužné částky obci, 
aniž by po nich byly vymáhány některé sankce (viz usnesení OZ ze dne 21.3.2008). Počínaje 
1.6.2008 za pomoci právních služeb navrhuji, aby obec započala řešit uvedené pohledávky za 
občany soudní cestou.  
 
Bártlová: myslím si, že toto musíme do budoucna řešit. 
 
Návrh: 
Zastupitelstvo obce ukládá p. Bártlové, aby do příštího zasedání oslovila minimálně 3 
advokátní kanceláře s předložením cenových nabídek ke spolupráci s obcí. 

                                                                                        
Hlasování o návrhu usnesení, a to 
oslovení 3 AK: 
PRO:  7   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Návrh na nabídkové řízení ohledně správy obecních bytů 
 
Bártlová: předkladatelem tohoto bodu je paní Kohoutová 
 
Kohoutová: já bych nejdříve přečetla naši nabídku. Obec Rudoltice zastoupená starostou 



 

RNDr. Oldřichem Kolomým vypisuje nabídkové řízení na správce bytových domů, 
předmětem nabídky je obstarávání správy všech bytových domů v majetku obce. Týká se 
zejména sepisování nájemních smluv, předávání bytů mezi nájemníky dle pokynů vlastníka, 
evidence nájemného, tvorba evidenčních listů, vyúčtování plateb...... . Toto je pouze návrh. 
Chtěla bych k tomu říct něco více. Pan starosta hodil na internet výzvu, aby mu občané 
pomohli tomu zabránit, že to bude stát obec strašné peníze, snad dokonce, že by to obec mělo 
stát více jak milion korun; my jsme měli už s jednou společností smlouvu připravenou, ta 
společnost se nám jevila opravdu v dobrém světle, bylo to na základě doporučení, na základě 
referencí, ale rozhodně tato společnost by byla účtovala 120,- Kč měsíčně za byt jako službu 
za to, co všechno nabízí, a platili by to nájemníci. Tady by pak nedocházelo k tomu, že budete 
platit vysoké penále, když něco nezaplatíte, protože tahleta společnost toto všechno hlídá a 
okamžitě, když z nějakého důvodu nedojdou peníze, tak vás hned upozorní na to, že máte 
problém. Pokud máte třeba finanční problémy, tak s vámi vyřizuje splátkový kalendář....Obec 
by to nestálo nic, zaplatili by to nájemníci, ale pokud chceme dát tuto problematiku do 
pořádku a chceme , aby to fungovalo, tak stejně, když to nebude tahle nebo podobná 
společnost, tak stejně bychom to museli řešit tím, že bychom přijali například pracovnici, 
která se tím bude zabývat, ta by také něco stála. Já si myslím, že by bylo na místě, abychom 
toto nabídkové řízení opravdu vypsali a abychom problematiku bytů dali opravdu do pořádku 
 
Diskuse k nahlédnutí na obecním úřadě 

                                                                         
Hlasování o usnesení, a to vyhlášení 
nabídkového řízení na správu bytového 
fondu: 

PRO:  6   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  1(Žáček) 
 
 
 
11) Zprostředkování nájemců obecních bytů na III. etapu 
 
Bártlová: jedná se o to, že do současné doby, pokud zastupitelé vědí, nebyla uzavřena žádná 
smlouva s RK 2K2, jako na předchozí 2 etapy ohledně zprostředkování nájemců obecních 
bytů. Už je to delší dobu, co jsme RK vyzývali, aby s námi uzavřela tuto smlouvu a měli jsme 
k tomu nějaké připomínky, které se paní K.nelíbily, a proto to bylo nakonec pasé.  
 
Takže ZO se rozhodlo takto :  
§ 102 odst. 4 zák. o obcích říká, že v obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady, což je u 
nás, je zastupitelstvu obce vyhrazeno mj. též rozhodovat v těchto záležitostech: 
102/2 písm. f) zák. o obcích: stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a 
zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (109 ost. 2) 
a 
102/2 písm. j) zák. o obcích: stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a 
v organizačních složkách obce 
 
S paní Skalickou navrhujeme, aby se tato problematika řešila tak, že se přijme člověk na 
obecní úřad na 2 hodiny denně a bude v podstatě vykonávat činnost, kterou vykonávala RK. 
RK si účtovala za zprostředkování 1 smlouvy 1400,- Kč, což při 94 bytech je zhruba 130000,- 
dále tam bylo 600,- Kč za sepis smluv o smlouvách budoucích, které se platily společnosti 



 

DVOKO s.r.o., o tomto ZO rozhodlo už loni, a to že to bude dělat místostarostka v rámci 
svého platu. 
Skalická: zaměstnanec by byl přijat na úvazek 10 hodin týdně, dělalo by to hrubého 
maximálně 4400,- Kč hrubého plus odvody, které k tomu platí obec, celkem by to bylo asi 
6500,- Kč nákladů pro obec měsíčně, takže krát 12 měsíců je 74000,- Kč. Na tomto 
zaměstnanci bychom tedy ušetřili. Tedy za předpokladu, že by tuto činnost vykonávala jinak 
RK, a to za stejných podmínek jako v předchozích etapách. 
Navíc výhoda je v tom, že když se my jako zastupitelé půjdeme tohoto zaměstnance zeptat, 
kolik je již zprostředkovaných nájemníků, tak ten zaměstnanec nám je povinen sdělit, kolik je 
tam již například nájemníků a ne , že mi jako teď nevíme jediného nájemníka, který se hlásí 
na bydlení v Rudolticích. Soukromá firma nám není povinna sdělovat vůbec nic, jak nám bylo 
řečeno. Budeme chtít vědět po pracovnici i nějaký pořadník.  
 
Diskuse k tomuto bodu v plné verzi na obecním úřadě 
 
Návrh: 
Vzhledem k tomu, že do současné doby není uzavřena žádná smlouva o zprostředkování 
nájemců obecních bytů na III. etapu, navrhujeme tedy uzavření pracovní smlouvy na dobu 
určitou (po dobu dvou let lze uzavírat pracovní smlouvy nejméně po půl roce) s osobou, která 
projeví zájem o vedení této agendy, a to v rozsahu 2 hodin denně, od 1.5.2008, respektive 
2.5.2008. 

                                                              
Hlasování o usnesení, a to návrhu 
shora: 
PRO:  7   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Společné nebytové prostory obecních bytových domů v obci 
 
Bártlová: dne 12.6.2007 bylo zastupitelstvem schváleno vymalování společných nebytových 
prostor obecních bytových domů dole v obci. Do současné doby se tak nestalo, ačkoliv bylo 
spol. VISION toto přislíbeno. 
Navrhuji, aby zastupitelstvo obce uložilo jednateli společnosti VISION s.r.o. Danielu Žáčkovi 
zajištění nápravy, tzn. zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních 
bytových domů v obci. 
 
        Hlasování o návrhu: 

PRO:   6   
PROTI:   

        ZDRŽEL SE:  1(Žáček) 
 
13) Přechod pro chodce, dopravní značení u místní ZŠ 
 
Bártlová: Školská rada žádá o zřízení přechodu pro chodce u školy a s tím spojenou instalaci 
dopravního značení přechodu. 
 
Vedoucí provozu Správy a údržby silnic v ÚO Ing.Luboš Marek mi sdělil následující cenovou 
kalkulaci: 
Cenový odhad na z řízení p řechodu: 



 

- zna čka A11 (p řechod) v četn ě patky a sloupku: 4 500,-  x 2 ks = 9 000,- - 
- vodorovné dopr. zna čení p řechodu (ší řka 3,0 m, pásy 0,5 m): 225,-/ metr 
běžný p řechodu 
Jedná se o ceny bez dan ě. Da ň 19 %. 

 
Bártlová : žádám o schválení tohoto požadavku ŠRs ohledem na výše uvedené náklady. 
Zřízení přechodu a s tím spojené dopravní značení osobně zajistím. Nejprve je třeba získat 
souhlas Správy a údržby silnic Ústí nad Orlicí s umístěním značení. Dále je třeba  věc 
projednat na Dopravním inspektorátu v Ústí nad Orlicí a nakonec je třeba se obrátit na Odbor 
dopravy a silničního hospodářství v Lanškrouně, a to s žádostí o schválení dopravního 
značení .Náklady spojené s dopravním značením a jeho umístěním si hradí žadatel sám. 

  
Hlasování o usnesení, a to návrhu na zřízení 
vodorovného  značení a dvou značek A11 

PRO:  7   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  0 
 

14) Volba nového předsedy sociální komise 
Bártlová:  odstoupivší zastupitelka p. Sodomková byla předsedkyní soc. komise a my nyní 
musíme zvolit nového předsedu. 
Stránská: my jsme se dohodli, že to bude paní Kohoutová    
             

                                                                                          
Hlasování o usnesení, a to nové 
předsedkyni soc. komise: 
PRO:  7   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Kladení věnců ke dni státního svátku dne 7.5.2008v 19. hodin 
Rezek : jako každoročně ke dni státního svátku probíhá u nás kladení věnců , takže bych Vás 
jako i nové občany chtěl pozvat. Každý rok se to koná před hřištěm u té vstupní brány se 
sejdeme a jdeme na místní hřbitov položit kytici. Jinak bych chtěl požádat pana starostu, 
v poslední době byla kytice uhrazena z nákladů obce. 
Bártlová: dejte si písemnou žádost starostovi, který o tom rozhodne 
 
 
 
16) Návštěva Mgr. Radko Martínka a dalších osobností dne 18.4.2008 
 

Bártlová: v pátek 18.4.2008 v 10.45 hod. učiní poslanec Mgr. Radko Martínek v doprovodu 
starosty obce Výprachtice JUDr. Miroslava Stejskala a právníka JUDr. Martina Netolického 
krátkou návštěvu naší obce. Během tohoto setkání, které proběhne na přísálí kulturního domu, 
bude mj. hovořeno i na téma "ekonomika, majetek". Všichni občané jsou srdečně zváni. 
 
Bártlová: další body předkládá pan starosta a tyto body se přesunují na další jednání vzhledem 
k tomu, že tady není. 
Skalická: navrhuji toto schválit, že se toto odložení schválí zastupitelstvem, aby nebylo o tom 
zbytečně pochybováno. 



 

Z důvodu nepřítomnosti navrhovatele starosty Kolomého se odkládají tyto body  na příští 
zasedání  

                                                            
    Hlasování o návrhu usnesení, a to  
    odložení níže uvedených bodů: 

PRO:  7   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007 
- odkládá se z důvodu nepřítomnosti navrhovatele Kolomého 
 
18) Schválení globální dotace na rok 2008  
- odkládá se z důvodu nepřítomnosti navrhovatele Kolomého 
 
 
19) Schválení technické změny provádění zápisů, u stávajícího způsobu nelze zaručit jeho 
pravdivost a objektivnost  
- odkládá se z důvodu nepřítomnosti navrhovatele Kolomého 
 
20) Různé 
 

- informace o změně kat. území Rudoltice – Ostrov 
 
Rezek: chtěl bych zastupitele a snad i občany informovat o tom, že probíhá změna hranice 
katastrálního území Rudoltice – Ostrov v té oblasti rybníků až po ten Sluneční rybník, kde je 
trojrozcestí katastr Ostrov, Lanškroun, Rudoltice z důvodu, že ta hranice, která byla, je 
umístěna v jedné třetině toho rybníka, což je pro ty geodety nevhodné a vedle toho rybníka 
probíhá komunikace, cesta o kterou bychom se měli vlastně i starat, protože to je cesta na 
našem území a nepodléhá vyšší kategorii, že by se o ní staral někdo jiný např. stát. Tak dojde 
k tomu, že se ta hranice posune až za hranu té cesty. Toto jednání už proběhlo za účasti pana 
Suchého jako zastupitele, vznikly tam nějaké nejasnosti, proto bylo vyvoláno další jednání a 
požadovali po nás další posunutí o 40- 50 metrů , aby se to napřímilo trošku. Na druhé straně 
je ten pozemek kompenzován tady na té straně v oblasti toho poldru, ale není kompenzován 
plně. To znamená, jakože se ten katastr nepatrně zmenší. To odsouhlasení bude podléhat 
zastupitelům. Oni to překreslí, ta mapa sem přijde a pak teprve vejde v platnost. Hovořím o 
tom, že pokud k tomu budou připomínky nebo výhrady, tak abychom na to zareagovali včas , 
než budou nějaké definitivní plány, to znamená, abychom na to mohli reagovat. Pokud někdo 
chce k tomu něco vědět, tak jsem ochoten o tom diskutovat. 
Kohoutová: o kolik je to menší? 
Rezek:  v řádech stovky metrů čtverečních 
Bártlová: takže se nám ta konečná podoba sem stejně dostane 
Rezek: ano, ale samozřejmě katastr je katastr, jsou tam různí vlastníci, výhoda naše je v tom, 
že se nebudeme muset o tu komunikaci starat 
 
Bártlová: dále tady máme řešení zeleně v obci 
Kohout:  Já mám bodů hodně, ale zkrátím to, část která nespěchá, dám na příští zastupitelstvo. 
Začala velká devastace alejí, hlavně aleje od cihelny, kde se tam začali prohánět motorkáři, 
čtyřkolkáři a dokonce  i osobní auta. Dochází k devastaci kořenů, které  jsou po povrchu, je 
třeba udělat opatření , aby se to neopakovalo. Bohužel není tam žádné dopravní značení, které 



 

by omezovalo vjezd na tuto cestu. Já bych dal návrh, jestli by se ta cesta mohla osadit 
dopravním značením zákaz vjezdu. Budou tam potřeba 4 značky. Prostě musíme zamezit 
tomu, aby se tam smělo jezdit.  
Rezek: já bych chtěl říct, že ta značka tam byla a hrozí nebezpečí, že tato dopadne stejně jako 
předchozí 
Kohout: já se můžu podívat na dopravním jestli je tam evidována 
Rezek: pokud tam byla, to nevím jestli jsme ji povinno hradit 
Kohout: stejně je nutné těch značek více 
Dále probíhá diskuse občanů o devastaci aleje z diskuse vyplývá, že je třeba přikrýt kořeny 
stromů, dále pak  jsou na cestě velké díry, lavičky betonové zničené 
Z další diskuse vyplývá, že by bylo možná dobré nakontaktovat Městskou policii 
v Lanškrouně, kolik stojí jejich služby, které poskytují ostatním obcím za objížďku obce 
Rezek: ty čtyřkolky jezdí všude 
Kohout: bere si na starost zavežení kořenů 
Bártlová: bere si na starosti značky k aleji a nakontaktování Městské policie v Lanškrouně 
ohledně pomoci  
Kohout: bere si na starost, zjištění, kdo bude zavážet hlínu na pomezí katastru Lanškroun, 
Rudoltice a zeptá se , kdo bude hlínu uklízet 
Š.: My když jdeme po cestě alejí, tak se tam brodíme neskutečným blátem, je tam velká díra, 
tlačí se tam kočárky, jak tam rozvážejí hlínu, tak je to neskutečné 
Zavežení velkého rigolu- díry,  v aleji  se to vyřídí do 30 dnů, vyřídí to Žáček, jednatel firmy 
Vision 
 
Rezek: v rámci té zeleně bychom se měli bavit také o sekání 
Bártlová: sekání v obci, Richarde ty jsi to měl na starosti a spadalo to pod Tebe 
Rezek: ale určitou dobu to dělat taky Vision 
Bártlová: Dane, komu to dáme na starost? 
Žáček: dejte to na starosti Visionu 
Bártlová: a budete to sekat v celé obci? 
Š.: loni se říkalo, že se na Zámečku někdo určí, kdo to bude sekat, plochy je tam hodně 
Bártlová: je otázka jak s tou mechanizací 
Rezek: my bychom měli dát Danovi na starosti, aby to komplexně v rámci Visionu projednal, 
aby si sepsal mechanizaci, kterou na to máme, v jakém ji máme stavu, abys měl přehled 
Bártlová: do příštího zasedání nám Dan Žáček poreferuje 
 
Skalická: další zasedání je dle předchozích dohod  24.4.2008 
 
 
Probíhá diskuse občanů o sekání trávy, nepořádku v obci a o tom, že nemají revizi na plynové 
kotle, to se jim nelíbí, v Rudolticích si vybrali takovou špatnou firmu? Na starých bytovkách 
nemají žádné papíry ke kotlům 
Bártlová: p.Žáček  bude toto  připomínkovat Visionu 
 
p. Chládková připomínkuje BD č. 261 a žádá kontrolu tohoto BD 
-diskuse k tomuto v plné verzi na obecním úřadě 
 
Kohout: já přejdu ještě ke stromům po Emmě jsem udělal pochůzku a spadlo několik desítek 
stromů, mimo jiné byl poškozen smrk naproti škole, nemůžu vyloučit pád některých stromů, 
které jsou na pozemku obce. Měl jsem tam pana P. a zjistili jsme, že tyto stromy nejde skácet 
klasickým způsobem. Jedná se např. o topoly, které jsou u S., modřín u kostela... 



 

Kohoutová: sepíše vše co je potřeba a dá to starostovi, jako komise podléhá starostovi a kopii 
na zastupitelstvo 
Žáček: napiš vše co potřebuješ ke skácení, dej to starostovi 
 
Kohout: kontejnerová stanoviště-  dovezli nám nové kontejnery ke Konzumu, bohužel 
stanoviště u Konzumu nestačí, bylo by tam potřeba přidat další jeden a půl kontejneru,. 
Objednal jsem další kontejnery, ty stávající můžou jít jinam, můžou jít jako posila k těm 
novým nebo můžeme vytvořit nové stanoviště 
Bártlová: a máš nějaký návrh? 
Kohout: navrhuji třeba na první nebo druhé sídliště 
Bártlová: a je tam místo? 
Kohout: naproti hřišťátku, nevím 
Kohout: uvítal bych, abyste mi řekli, kdybyste měli nějaký nápad 
 
Další diskuse s panem Kohoutem probíhá ohledně sekání kolem komunikace, loni volal 
silničářům, zatím neví, jak to je s příkopy, s příspěvkem na sekání příkopů od krajského úřadu 
Bártlová: zjistí o jaký příspěvek si můžeme jako obec zažádat na krajském úřadě 
Kohout: na příštím jednání předloží informace o čištění kanálů 
 
 
Bártlová: 4.5. 2008 proběhne vítání občánků, kulturní program zajišťuje ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
 
21) Diskuse 
 
Diskuse občanů ohledně autodopravy, právního poradenství obce, www stránek- v plné verzi 
na obecním úřadu 
Zasedání skončeno v 22.05 hod 
 
 
Příští zasedání proběhne dne 24.dubna 2008 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/13/04/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu 
b) žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 28/16 (E.K.) 
c) žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 3096/1 (R.S.) 
d) návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu a za služby spojené s užíváním bytu 
e) dopis nájemcům obecních bytů ohledně pohledávek obce s tím, že se ukládá starostovi 
tento dopis podepsat 
f) vyhrazení pravomoci OZ rozhodovat v záležitosti podávání žalob soudu 
g) uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou (po dobu dvou let lze uzavírat pracovní 
smlouvy nejméně po půl roce) s osobou, která projeví zájem o vedení agendy budoucích 
nájemníků obce ve III. etapě, a to v rozsahu 2 hodin denně, od 1.5.2008, respektive 2.5.2008. 
h) zřízení přechodu pro chodce, dopravního značení u místní ZŠ 
ch) návrh na nabídkové řízení ohledně správy obecních bytů, a to do 31.5.2008 
i)  nového předsedu sociální komise- p. E. Kohoutovou 



 

2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
a) Bártlové svolat besedu s panem Hrdinou nejdříve pouze se zastupiteli, poté s občany 
b) Bártlové zjistit jak byl řešen problém s paní K.a ostatními nájemníky a štěkajícím psem 
c) Skalické zeptat se úklidové firmy na úklid BD 610 a 618, sušárna, schránky 
d) Skalické úpravu  domovního řádu 
e) Bártlové vyhlášku o pohybu psů... 
f) Skalické zjistit jak je to s platbou údržby zeleně v nájmu 
g) Bártlové, aby do příštího zasedání oslovila minimálně 3 advokátní kanceláře s předložením 
cenových nabídek ke spolupráci s obcí 
h) Kohoutové a Bártlové zajistit nabídkové řízení na správu bytového fondu do 31.5.2008 
ch) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních bytových domů 
v obci. 
i) Bártlové  zajištění vodorovného značení a dvou značek A11 
j) Bártlové zjistit, jak to bude se značkami v aleji a nakontaktovat Městskou policii 
v Lanškrouně ohledně pomoci 
k) Kohoutovi zavežení kořenů v aleji; zjistit, kdo bude zavážet hlínu na pomezí katastru 
Lanškroun, Rudoltice a zjistit, kdo bude hlínu uklízet 
l) Žáčkovi zavežení velkého rigolu- díry v aleji  do 30 dnů, dále projednání a sepsání stavu 
mechanizace na sekání trávy, kterou na to máme, v jakém ji máme stavu a dále zjištění 
pracovníka, který bude provádět sekání zeleně 
m) Bártlové zajistit osivo u BD č.610  
n) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
o)Kohoutovi zajistit odvezení kupy od bytovky č. 261 a dále zajistit změnu stanoviště 
kontejnerů  
p) bytové komisi kontrolu BD č. 261 
q) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261 
r) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat starostovi k posouzení 
ř) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a čištění, dále p. 
Bártlové zjistit příspěvek krajského úřadu 
 
 
 
 
 
Zapsala: Iva Skalická 
 
 
Ověřili:  
p. Kohoutová 
p. Stránská   
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Iva Skalická 
 


