
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 12.5.2008 

 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) Informace starosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
4) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na p.p.č. 4218/2 (Obec Rudoltice 

– P. a M. S.)  
5)  Žádost o odkoupení p.p. č. 1712/2 (J. B.) 
6)  Žádost o odkoupení p.p.č. 89/23 (L. a V. J.) 
7)  Žádost o odkoupení pozemků č. 365/2, 365/3, 3088/22 a 3451/4 (L.M.) 
8) Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou autobusovou dopravou v období 01-07/2008 
9) Rozpočtové opatření č. 76 KÚ Pardubického kraje 

10) Oznámení ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích (KÚ 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) 

11) Usnesení starosty č.j. sta/08/04/30/1 ze dne 30.4.2008 
12) Zápisy kontrolního a finančního výboru ze dne 30.4.2008 
13) Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva č. OZ/18/10/07 ze dne 18.10.2007 v části 1 – 

f), g) 
14) Návrh na vyhlášení výběrového řízení na čtyřdomky ve III. etapě 
15) Žádost o provedení kontroly nad výkonem samostatné působnosti obce Odborem 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
16) Stanovisko obecního zastupitelstva ke smlouvě uzavřené mezi HERO Computers s.r.o. 

a VISION Rudoltice s.r.o. datované dnem 31.7.2006 
17) Žádost o povolení umístění satelitu nebo antény na dům čp. 607 
18) Různé 
19) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Kohoutová, Stránská, Žáček, Rezek, Řehoř 
Nepřítomni: Janisch, Kolomý 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
 
Program:  
 
 
1) Zahájení jednání ve 20.15 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji program dnešního zasedání doplnit o následující body: 
 



 

- 4a) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na p.p.č. 4218/2 (Obec 
Rudoltice – Č.)  

- bod 17) doplnit o žádost dalších obyvatel domů čp. 618, 610, 609 
- 18) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
- 19) Žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 
- Skalická navrhuje, aby byly body 11 – 17 předsunuty před bod č. 4. Dále za bod č. 3 

zařadit Usnesení starosty ze dne 11.5.2008 č.j. sta/08/05/11/1. 
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu včetně změn: 

        PRO: 7   
        PROTI: 0   
        ZDRŽEL SE: 0 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Dan Žáček a Vladimír Řehoř 
 
 

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

        PRO: 7    
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
3) Informace starosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
Bártlová: Vzhledem k tomu, že se pan starosta neúčastní dnešního jednání, pozbývá tento bod 
na významu. 
Skalická: Já myslím, že nepozbývá na významu, protože on nám vše vysvětluje ve svém 
usnesení. 
Bártlová: Tento bod pozbývá na významu. 
Skalická: Navrhuji uložit starostovi obce, aby se účastnil dalších zasedání. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby se účastnil dalších zasedání. 
 

        
    Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
4) Usnesení starosty č.j. sta/08/05/11/1 
 
Skalická cituje usnesení starosty č.j. sta/08/05/11/1. 



 

 
Skalická: Považovala jsem za nutné toto usnesení přečíst, protože si myslím, že je to důležité. 
Pan starosta nám vysvětluje svoje důvody, proč nebude dál chodit na zastupitelstvo. Což si 
myslím, že v podstatě ho vždy můžeme zapsat do stavu omluvených, takže se tímto svým 
usnesením vyjádřil, že nebude chodit dokud se asi něco nestane. Druhá věc, která mi z toho 
vyplývá ,pro mě osobně je ta, že jsem to četla asi hodinu toto prohlášení nebo usnesení nebo 
co to je Připravila jsem si asi tak tři věci na papír: On mě tam obviňuje z nějakých věcí kde 
chci zničit obec Rudoltice. Chci říci stručný prostoj k tomuto: Žádným způsobem nyní  
nehodlám reagovat na osobní invektivy, které vyslovil ve svém dnešním prohlášení pan 
starosta vůči mé osobě. Chci říci to, že i nadále hodlám bojovat za své právo na informace a 
za povinnost pana starosty nám tyto informace poskytovat tzn. všem zastupitelům poskytovat 
informace, na které máme podle zákona právo. V žádném případě nepodlehnu jakékoliv 
formě zastrašování. Každý zastupitel a občan Rudoltic má právo vědět, jak je nakládáno 
s penězi daňových poplatníků. Veškeré svoje orgány podřídím tomuto mému „Tomášovi 
budoucnosti“ tzn., že si myslím, že každý zastupitel má právo na to vědět, jak je financována 
výstavba na Zámečku i přesto, že to děla firma s.r.o. obecní. Protože my máme právo na to 
vědět kolik peněz teče přes tuto firmu, protože dotace jsou státní, dotace dostává obec 
Rudoltice. My zodpovídáme za to, že ty dotace nebudou nějakým způsobem zneužity. Budu 
bojovat do poslední chvíle ať to stojí co to stojí. Máme právo jako zastupitelé vědět 
informace. Nemusí to být veřejné informace. Nemusí nám to tady říkat na zastupitelstvu ale 
minimálně na valné hromadě nebo minimálně na valné hromadě toho s.r.o. nebo minimálně 
na těch seminářích, které chtěl uskutečňovat, který byl v podstatě jenom jeden a tam jsme se 
dohadovali o nepodstatných věcech. O to, co kdo, kdy řekl a jak co, kdo řekl. Podstatné věci 
tam v podstatě neproběhli. Každý občan této republiky má právo na to vědět jakým způsobem 
pan starosta s penězi nakládá a jakým způsobem nakládá s penězi firmy s.r.o. obecní. Dejme 
tomu, že pan starosta tvrdí, že občan na to nemá právo ale zastupitel na to má právo. Já prostě 
chci, aby nám řekl dnes nebo tento měsíc jsem podepsal tu a tu smlouvu s tou a tou firmou. 
Tady firma vyhrála výběrové řízení, protože dala nejlepší nabídku. Ne aby nám řekl: „Co 
Vám je do to. Já Vám nic říkat nebudu.“ S tímhle já zásadně nesouhlasím. 
Rezek: Na podporu této myšlenky chci říci, že občané by se mohli ptát: „Proč o to neusilovalo 
dřívější zastupitelstvo? Proč se předtím o to nikdo nezajímal?“ Já jako jediný, myslím, jsem 
v tom zastupitelstvu byl. Já vám mohu říci, že to byla úplně jiná situace. Zastupitelstvo se 
scházelo každý týden. Každý týden bylo veřejné a každý týden tam probíhalo jednání o 
stavbě, projednávání smluv a vše. Samozřejmě, že to vyplývalo i z toho, že pan Suchý a pan 
Šrámek jsou představitelé těch podniků, takže to tam těma ušima prošlo. I když je pravda, že 
jsem já několikrát požádal starostu, jestli by neudělal takový přehled o tom, jak se tedy 
hospodařilo, co se podařilo a nepodařilo. Většinou jsem byl odmítnut s tím, že to není potřeba 
a hlavně jsem nebyl podpořen nikým jiným. Sám jsem to nemohl prosadit. Několikrát jsem se 
pokoušel, když třeba nebyl čas, říkal jsem: „Jsou zimní měsíce, udělejme takovou rekapitulaci 
toho co podařilo a jak se to proinvestovalo.“ Samozřejmě jsem chtěl, aby to bylo 
pochopitelným způsobem, aby to nebylo skryté nějakými čísly ale aby to bylo pozorně. To se 
ale nestalo. Tohle říkám na podporu toho, že ta situace se podstatně s nástupem tohoto 
zastupitelstva zhoršila. Jednak už ten samotný fakt, že se zrušila zastupitelstva každý týden. 
Dělají se jednou za měsíc a bylo prohlášeno, že se máme starat jenom o obecní majetek jako 
jsou pozemky apod. Tyhle okolnosti vyprovokovali zastupitele k tomu, aby se o tyto věci 
zajímali, aby slepě nic neodsouhlasili o čem ani nevědí. Jsou to mladí lidé. To je přeci potřeba 
,aby se ti mladí lidé a nikdy jich nebude dost, aby se o to dění v obci zajímali. To jen sám za 
sebe My vidíme tohle usnesení poprvé, já jsem se o něm dozvěděl tady, aby jste si nemysleli, 
že už to máme týden a že jsme se na to mohli připravit. Nemohli jsme se připravit 
samozřejmě. 



 

Bártlová: Ne bylo vyvěšeno až o půl čtvrté. Zastupitelé pane Rezku, paní Kohoutová a 
Stránská prosím Vás o vyjádření, abyste se vyjádřily k tomu, že v usnesení pan starosta 
vyslovuje názor, že jste ovlivněni mou osobou a pí Skalickou. 
Kohoutová: Já bych chtěla říci, že od okamžiku kdy jsem přijala funkci starosty loni v létě, ne 
že bych chtěla ale proto, že se tím řešila vzniklá situace, že odstoupil pan starost. Načež 
okamžitě byla zase zahájená nátlaková akce ze strany pana starosty, pana Šrámka a pana 
Suchého, abych z té funkce odstoupila, protože pan starosta najednou chtěl zpátky, protože 
důvod jeho odstoupení byl jiný než prezentoval. Od okamžiku, kdy jsem jimi byla přinucena 
odstoupit, protože já jsem byla přinucena odstoupit, o každém svém rozhodnutí opravdu 
dlouho uvažuji jak se rozhodnu. Studuji paragrafy, studuji zákony a nikdo mě neovlivňuje. 
Ovlivňují mě zákony a ovlivňuje mě moje svědomí. Takže pokud hlasuji tady s děvčaty , tak 
hlasuji proto, že vím, že je to správně a že je to podle zákona. A sám pan starosta zákony 
porušuje a my to můžeme v mnoha případech dokázat, že je porušuje, takže nevím proč 
bychom byli na jeho straně. Nehledě na tom, že na podzim o nás napsal, o komunistech jak 
strašně toužíme pomoci, jak prahneme po moci. Napsal hnusný článek do zpravodaje i na 
internet a dnes píše něco úplně jiného. Dnes netoužíme po moci my ale sociální demokratky. 
Pak bych chtěla ještě k tomu Visionu, protože my netoužíme potom abychom Visionu něco 
brali. Ale vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli, že odstoupil stavbyvedoucí, což je jakýsi 
hlavní člověk na té stavbě. Jsme přesvědčeni o tom, že by se měla udělat inventura. Sešel se 
odbor kontrolní a finanční, oba výbory se shodli na tom, že inventura je potřebná. Tím se 
vlastně kryje i Vision. To není nic proti Visionu. Inventura je od toho, abychom zjistili, jaký 
je stav věcí po odchodu stavbyvedoucího a já v tom nevidím nic špatného. Jenomže oni to 
vidí jako útok na Vision a přitom když budu citovat zase ze zákona tak:“ u movitého majetku 
se provádí jeho evidence podle jeho zatřídění např. vybavení kanceláře atd. rovněž zařízení 
škol, knihoven a dalších organizací v majetku města či obce pokud je obec zakladatelem a 
vlastníkem spol. s r.o. obecně prospěšných společností nebo příspěvkových organizací je 
třeba zabezpečit komplexní přehled i o tomto majetku kontrolu evidence majetku obce a to 
nemovitého i movitého je žádoucí provádět periodicky.“ To je jenom takový kousek citace. 
Stránská: Pokud mohu říci za svou osobu, co jsem nastoupila do zastupitelstva, to je asi rok a 
půl, což nám tady pan starosta omílá, že jsme nic neudělali. Ale my rok a půl, pokud tedy 
mohu mluvit za svou osobu, se dohadujeme abychom se vůbec dozvěděli nějaké informace. 
Aby nás vůbec pustil někdo do toku toho co se tady děje, co se tady uzavírá za smlouvy. 
Opravdu rok a půl opravdu bojujeme Nic jiného neděláme. Pokud můžu mluvit za svou osobu 
,tak jsem se nikdy nenechala nikým ovlivnit na to mám strašně moc tvrdou palici. A když 
jsem prostě o něčem přesvědčená tak těžko, hrozně těžko mě přesvědčí někdo o něčem jiném. 
To může tady pí Skalická potvrdit, že jsme se několikrát spolu chytli a nebylo to z toho, že 
bychom neměli co dělat nebo že bychom měli dlouhou chvíli ale z toho, že jsme si řekli ty 
názory do očí a myslím si, že pokud si nebudeme schopni říci si ty názory do očí a pan 
starosta toho není schopen, protože on nechce poslouchat názory někoho druhého, nechce aby 
s ním někdo spolupracoval, protože to je pod jeho úroveň a my jsme pod jeho úroveň jak už 
se několikrát ve zpravodaji vyjádřil. Nejsem z těch lidí, kteří nebudou zvedat rukou jenom 
proto, že on si to přeje. Jsem přesvědčena o něčem jiném. Mohla bych mluvit znova tak o tom 
co tady řekli už vlastně přede mnou a nejsem ovlivnitelná. Když by se to někomu povedlo tak 
by to určitě nebyl starosta, protože ten mě zatím nepřesvědčil o tom, že by hrál férovou hru, 
jak prezentuje ve svých prohlášeních. 
Rezek: Já k tomu jak byla položena otázka tzn. Kdo koho ovlivňuje? Já mám opačný názor. 
Myslím si, že sociální demokratky do jisté doby ovlivňoval pan starosta. To znamená zástupci 
ODS, že to bylo obráceně. Ne že oni ovlivňují zástupce KSČM. To není pravda. Je to 
jednoduše a stručně řečeno. 
Bártlová: Vyslovím se k tomu usnesení následovně: Pan starosta se neustále dovolává zákona 



 

o obcích a listiny základních lidských práv a svobod a ústavy ČR. Já se domnívám, že se 
právě on tím vůbec neřídí. Proto abychom jako zastupitelstvo zákon neporušovali, neustále 
navštěvuji právníky a advokátní kanceláře, a ujišťuji se o tom, že vše děláme tak jak máme. 
Studujeme různé materiály. Zítra se dokonce chystám k Mgr. Hamplové do Mohelnice. To je 
advokátka která je výbornou odbornicí na tzv. municipální právo což je obecní právo. 
Chystám se udělat to, že vezmu usnesení zastupitelstva, vezmu usnesení pana starosty a dám 
si udělat právní výklad za své osobní finanční prostředky což ona přímo nabízí, protože dělá 
právní výklady pro obce. Budu chtít dokázat to, kdo pravdu má a kdo pravdu nemá. Dále jsem 
se chtěla ještě vyjádřit k oněm lízátkům u aquaparku. Pan starosta tady tvrdí, že já jsem se 
zastupitelkou Skalickou nepodpořila aquapark jenom kvůli tomu, že jsme chtěli prý hlasovat 
jinak než pan starosta. V tom bych vás asi odkázala na zápis i když pan starosta tvrdí, že 
zápisy jsou zkreslené, takže nevím jestli Vás na ně můžu odkázat. Tak to rozhodně nebylo. 
My jsme s paní Skalickou nebo aspoň já můžu za sebe říct, že jsem nepodpořila aquapark 
právě proto, že tady neexistuje žádná komunikace mezi zastupiteli a panem starostou. My 
nemáme jakékoliv informace a já nebudu podporovat 60milionový projekt, když v podstatě 
nemám žádné informace, Nevím jak to bude financované. To jenom k tomu, že to rozhodně 
nebylo proto abychom hlasovali jenom jinak než pan starosta a že to bylo na truc. To 
rozhodně ne. Dále k tomu výběrovému řízení, pan starosta tady opět zkresluje informace. My 
jsme rozhodně, on v podstatě k tomuto bodu ještě nic neví, my jsme samozřejmě dali bod 
programu výběrové řízení na čtyřdomky ale máme připravené usnesení na řemesla a nikoliv 
na čtyřdomky jako takové na klíč a k tomuto bodu jsme dospěli potom závěru kdy nám na 
tzv.„semináři“ v úterý nebyla zodpovězena otázka jaké firmy budou tyto práce vykonávat. 
Pan Šrámek nedokázal odpovědět na tyto otázky. Proto jsme se rozhodli, tak jak jsme se 
rozhodli, protože si myslíme ,že by to mělo být transparentní. Navíc nebudu říkat konkrétní 
věc ale vím, že existuje nabídka, o které se nesmí hovořit a která by byla levnější pokud by se 
realizovala než ty které se realizují do teď, k tomu budu mít i písemné důkazy. O tom teď 
nebudu mluvit. Právě proto jsme chtěli, aby to bylo transparentní, aby naopak pan starosta 
tady neustále vykládá když se vyhlásí výběrové řízení jak to bude drahé což když se na to 
podíváte z logického hlediska tak je to „blbost“, protože pokud se dělá výběrové řízení tak se 
hledá právě firma, která bude rozhodně nejlevnější a ne která bude nejdražší. Ještě bych se 
chtěla vyjádřit k tomu, že neustále odejímáme pravomoce Visionu. Pokud si pamatuji na 
předposlední usnesení pana starosty kde svolával tvz. semináře. Tam naopak zastupitelům 
připomínal, že mají trestně právní odpovědnost za majetek obce a nyní se nám snaží vnutit to, 
že my nemáme do toho co kecat. To je asi tak všechno. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu. 
Rozhodla jsem se, že se k tomu vyjádřím až budu mít ten právní výklad Mgr. Hamplové. I 
když předpokládám, že pan starosta stejně nebude brát v potaz tento právní výklad. Ale 
pokusím se o to.  
 
Diskuse uvedena v písemném vyhotovení zápisu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere usnesení starosty č.j. sta/08/05/11/1. na vědomí. 
 
        Hlasování o usnesení: 

PRO: 6 
PROTI: 1 
ZDRŠEL SE: 0  

 
 
 



 

4) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na p.p.č. 4218/2 (Obec Rudoltice – 
P. a M. S.)  
 
Bártlová: Jedná se o prodej pozemku č. 4218/2 o výměře 2929 m2 manželům P.a M.S. a to za 
kupní cenu 428.070,- Kč. Je to schválení kupní smlouvy a předkupního práva. 
Rezek: To je parcela? 
Bártlová: Ano, to je parcela. Pozemková parcela č. 4218/2 
Rezek: Jasně. Smlouvu připravila realitní kancelář? 
Bártlová: Ano, připravila ji realitní kancelář. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 4218/2 – zahrada o výměře 2929 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu ve výši 428.070,- Kč manželům P.aM.S., bytem 
Lanškroun.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a dohody o zřízení 
předkupního práva uzavřené mezi Obcí Rudoltice a manžely S. na prodej tohoto pozemku,  
jejíž návrh je přílohou tohoto zápisu.       
             
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
4a) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na p.p.č. 4245/36  (Obec Rudoltice 
–  J. a A. Č.)  
 
Bártlová: Je to opět na Záměčku. Jde o p. p. č. 4245/36 o výměře 1223 m2 je to mezi obcí 
Rudoltice a manžely Č.. Kupní cena je ve výši 327.600,- Kč. 
Žáček: Můžeš ještě chvilku počkat.Tady jsou nějaké dvě různé ceny? 
Bártlová: Jsou tam dvě různé ceny. Jedna je cena, za kterou se prodává pozemek a druhá cena 
je předkupní právo tzn. pokud by to chtěli prodat, obec to samozřejmě koupí levněji. 
Žáček: Tys tam četla ještě cenu za metr? 
Bártlová: Tam ani není uvedena cena za metr. Cena za metr je odlišná. 
Kohoutová: To je různé podle lokality. 
Rezek: Jestli je to dole, nahoře. Jestli to je na sever nebo na jih. 
Žáček: Je to reálné, že ta cena je odlišná po koupi parcely? 
Kohoutová: Ano. 
Bártlová: Ano. Podívej se na web. Tam máš různé cenové relace u různých parcel. V tomhle 
máme důvěřovat realitní kanceláři. My ji nemůžeme vzít know-how  tak to nevíme. 
Stránská: Docela mě zarazila ta cena. Za 3.000,--  za tisíce. 
Bártlová: Ten rozdíl je možný. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 4245/36 – zahrada o výměře 1223 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu ve výši 327.060,- Kč manželům J.aA.Č., bytem 
Dětřichov .  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a dohody o zřízení 
předkupního práva uzavřené mezi Obcí Rudoltice a manžely Č. na prodej tohoto pozemku,  
jejíž návrh je přílohou tohoto zápisu.       



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
5) Žádost o odkoupení p.p. č. 1712/2 (J. B.) 
 
Bártlová: Teď je to ve stávajícím stavu, že p. B. to má zaplocené. Jenomže jak to geodeti 
přeměřovali, zjistili, že má zaplocen i kus obecního pozemku. Je to součástí jeho zahrady 
takže on chce odkoupit to, co má zaplocené. Je to tedy obecní pozemek. Je to o velikosti 195 
m2 podle výpisu z katastru. 
Rezek: Nic proti tomu ale právě, že jsem se tím teď trošku zabýval, někdo mě navedl na tu 
myšlenku, že to sloužilo prý údajně jako nějaká cesta. 
Bártlová: V katastru nemovitostí je to vedeno jako trvalý travní porost. 
Rezek: To je jedna věc. Druhá věc, že ty lidé dozadu, že to byla jediná možná přístupová 
cesta, kde se tady dalo projít nebo možná i něčím projet. Nechci zpochybňovat, protože jsme 
se na tom nějak dohodli. Záměr byl vyvěšen. 
Kohoutová: Nikdo se neozýval. 
Bártlová: Byl vyvěšen přesně tak. 
Rezek: Lidé už to věděli a já jsem byl strašně překvapen, že už to vědí. Já jsem to ještě 
nevěděl. 
Bártlová: A co Vám říkali? 
Rezek: Že jim tam zablokujeme cestu, že tam nemůžou projít. Už nikdo, nikdy. Že tam byla 
pěšina, kudy se procházelo. 
Kohoutová: Možná opravdu dávno a teď to má p. B. dlouho zaplocené. 
Rezek: Je to možná přístupová cesta i když je to travnatý porost. 
Bártlová: Já tedy vůbec nevím, že by se tam procházelo, když to má zaplocené p. B. 
Rezek: Nechci to zpochybňovat nebo zdržovat. Je to rozhodnuté, že to schválíme. Nebudu to 
měnit. 
Bártlová: Byla jsem se na ten pozemek dívat. Pan B. mi to ukazoval. Měl to prostě zaplocené. 
Kohoutová: Nikomu to do teď nevadilo. 
Žáček: Aby to pak třeba nebránilo kanalizaci nebo něčemu? 
Rezek: Jsem pro to abychom to odhlasovali a pokud to chce někdo zablokovat, tak to starosta 
nemusí podepisovat. 
Bártlová: Pan starosta to viděl a vyvěsil záměr: Pan starosta osobně vyvěsil záměr, aniž by 
spíš neměl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 1712/2 – trvalý travní porost  o výměře 195 m2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 v celkové výši 1950,- Kč B., bytem 
Rudoltice. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 

   
Hlasování o usnesení: 
PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 

6) Žádost o odkoupení p.p.č. 89/23 (L. a V. J.) 
 
Bártlová: O to ví pan Rezek. Mluvil jste s J.? 
Rezek: S J. jsem nemluvil. Ale mluvil jsem však s panem M.. Co má ve vlastnictví tu druhou 
garáž. Nejdřív se podivoval, pak se zajímal o to, jestli je ten zábor je i před jeho garáží. Ujistil 
jsem ho, že není. Že tady z toho je vidět, že to končí tady na té hraně.  
Bártlová: Já jsem to viděla taky. 
Rezek: Trošku jsem se pozastavil nad tím, když jsem to projížděl, že tam je velice úzká 
komunikace. Ta cesta je úzká. Tím, že to tedy asi prodáme, tak tam nebude moci být chodník  
Bártlová: A kam byste chtěl dát chodník? 
Rezek: Na tu druhou stranu tam. K tomu domu asi jsou tři metry. Nechci tam nic stavět. 
Jenom to vše zvažuji. Druhá věc je ta, že mě p. M. ujistil, že tamtudy někde vede plyn tzn. asi 
bychom měli, jestli tam skutečně ten plyn vede, dát nějaké břemen, aby bylo umožněno 
vstupu na pozemek. 
Bártlová: Určitě tam vede nějaký plyn? 
Rezek: Mně říkal, že ano. 
Bártlová: A Vy jste se neptal p. S.? 
Rezek: Já jsem se ptal ale on nevěděl. 
Žáček: Pokud by tam plyn byl, tak by tam už břemeno bylo. 
Bártlová: Jde jen o kousíček. 
Rezek: A kolik tam je metrů? 
Bártlová: 76 m2. 
Rezek: To bych ani neřekl. To snad není pravda. 
Bártlová: Ale podle toho co chtějí koupit tak ano. 
Rezek: A odpovídá to tomuhle nákresu? 
Bártlová: Je to ta situace 89/23. 
Rezek: My jsme se na to dívali. 
Bártlová. Ano, dívali jsme se na to. 
Rezek: Mně se to nezdá. Nechme to ještě na příští zastupitelstvo. Půjdu to přeměřit a zjistím 
zda-li tam vede i ten plyn. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o žádosti o odkoupení p.p.č. 89/23 do příštího 
zasedání. 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Žádost o odkoupení pozemků č. 365/2, 365/3, 3088/22 a 3451/4 (L.M.) 
 
Bártlová: Jedná se o pozemky,které má zahrazené i zčásti p. K.. A ještě o tu louku vedle. Pí 
M. to chce za účelem zajištění přístupové cesty k parcele, která je nad těmi parcelami. Byla 
jsem za panem M., který má vrchní část té cesty,která vede kolem té parcely. Pan M. mi řekl, 
že je přístupen dohodě. Vůbec nevidí problém, pokud by za ním ta budoucí majitelka toho 
pozemku přišla s tím, že by za nějakou úplatu zřídil věcné břemeno. Vůbec nevidí problém, 
aby se tam po té cestě dostala. Dokonce mě říkal, že to bude proto pí M., která to chce koupit 



 

schůdnější, dostávat se tam z vrchu. Protože takhle to je strašně ostré a ona by měla i tak 
problém tam vyjet. Navrhovala bych, abychom vůbec tyhle pozemky neprodávali i přesto, že 
byl vyvěšen záměr. Ten záměr vyvěsil pan starosta. Vůbec jsme o tom nevěděli a podle mě je 
zbytečné, aby se tady dělala druhá cesta ještě vedle cesty, která už tam je, když pan M. je 
přístupen dohodě 
Rezek: Teď jde o to jestli se dohodnou oni dva? 
Bártlová: Dobře. Ona koupi té parcely podmiňuje tím, že musí mít přístupovou cestu a pokud 
se dohodne s panem M., tak není problém. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej p.p.č. 365/2, 365/3, 3088/22 a 3451/4. Zastupitelstvo 
obce ukládá Obecnímu úřadu odpovědět žadatelce v tom smyslu, že majitel sousedního 
pozemku a pozemku č. 850, 851/3 pan M. je přístupen dohodě o přístupu na pozemek č. 
2744/13.        
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
8) Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
autobusovou dopravou v období 01-07/2008 
 
 
Bártlová: Je to smlouva, kterou nám zaslal Krajský úřad Pardubického kraje a týká se 
poskytnutí dotace na měsíce leden až červenec 2008 a to na základní dopravní obslužnost, 
kterou do konce července bude poskytovat Miroslav Bartáček, soukromá firma, Ostrov 85. 
Výše dotace činí 226.530,- Kč. Dotace se týká linky č. 700010 Ostrov – Lanškroun. Tato 
smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2008. Je to na celkem 20.136 km. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění základní dopravní 
obslužnosti na území Pardubického kraje veřejnou linkovou autobusovou dopravou v roce 
2008, uzavřenou mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako 
příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje obci 
Rudoltice na zajištění základní dopravní obslužnosti na lince č. 700 010 Ostrov – Lanškroun 
v roce 2008, a to ve výši 226.530,- Kč. 
 
                                                                                          
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



 

9) Rozpočtové opatření č. 76 KÚ Pardubického kraje 
 
 
Bártlová: To se váže k výše uvedené smlouvě. Je to rozpočtové opatření zastupitelstva 
Pardubického kraje ze dne 17.4.2008, kde nám v podstatě poskytují tu dotací 226.530,- Kč a 
účelové určení je poskytnutí neinvestiční dotace na základní dopravní obslužnost z rozpočtu 
Pardubického kraje. Tohle rozpočtové opatření vezmeme pouze na vědomí. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 76, jehož 
účelovým určením je poskytnutí neinvestiční dotace na základní dopravní obslužnost 
z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 226.530,- Kč. 
 
                                                                           Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO:   6  

PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
10) Oznámení ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích (KÚ 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) 
 
Bártlová: Žadatelem je obec Rudoltice. Bylo to o poskytnutí účelové neinvestiční podpory na 
hospodaření v lesích. Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství 
nám poskytl na obnovu a výchovu porostů celkovou částku 8.480,- Kč. Tohle oznámení 
vezmeme na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Pardubického kraje – Krajského úřadu, odboru 
životního prostředí a zemědělství ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích, 
a to v celkové výši 8.480,- Kč na „obnovu a výchovu porostů“. 
 
 
                                                                           Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO:   6  

PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
11) Usnesení starosty č.j. sta/08/04/30/1 ze dne 30.4.2008 
 
Bártlová: To je usnesení, kde svolává pan starosta ty „semináře“. Myslím, že není potřeba ho 
číst. Zastupitelé ho znají. Dáme o něm jenom hlasovat, že ho bereme na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení starosty č.j. sta/08/04/30/1. 



 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  1 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
12) Zápisy kontrolního a finančního výboru ze dne 30.4.2008 
 
Bártlová: Tyto zápisy následovaly po vydání usnesení pana starosty. Nechala bych předsedy 
výborů, aby si je přečetli a něco si řekli. 
 
Kohoutová cituje zápis kontrolního výboru ze dne 30.4.2008 
 
Kohoutová: Toho 5. v pondělí jsme se sešli na Obecním úřadě v 10:00hod. byl tam Dan, byla 
jsem tam já. Očekávali jsme, že tam budou nějaké dokumenty nějaká provedená inventura. 
Nic tam nebylo, takže jsme odjeli na Zámeček, kde na nás čekala pí Skalická, která se měla 
také inventury zúčastnit. Obdrželi jsme několik otázek, protože jsme se na to informovali 
nebo pí Skalická se informovala, abychom nic nepřekročili po právní stránce. Takže pokud 
nebudou souhlasit nebude souhlasit pan Šrámek, nemůžeme inventuru udělat, přestože jsme si 
to vytyčili. Pan Šrámek byl pozván, přijel tam. Samozřejmě, že se mu to nelíbilo, že chceme 
inventuru udělat, že na to potřebujeme souhlas zastupitelstva a tudíž jsme inventuru nedělali. 
Proto dnes budeme žádat o souhlas zastupitelstva, abychom mohli tuto inventuru udělat. Panu 
Šrámkovi byly položeny 3 otázky jako jednateli Visionu: 
I. Kdo je stavbyvedoucí a kdo vykonává jeho funkci? Odpověď byla rozpačitá. Načež řekl, že 
p. Kala i když my víme, že p. Kala to už nedělá. 
II. Kdo přijímá a vydává materiál ? Bylo odpovězeno, že zatím se nevydává. Jinak pan 
Šrámek. 
III. Kdo má klíče od skladu materiálu? Byla jsem odkázána, abych se rozhlédla po staveništi, 
že je tam volně takže … taky odpověď. A drobný materiál, že je v buňce. Pak jsme tedy byli 
ještě v buňce. Pí Skalická ho požádala, aby nám ukázal sešit nebo abychom se orientovali až 
budeme dělat inventuru. To nám laskavě dovolil, abychom se podívali do těch sešitů.  
Rezek: Já ještě seznámím se zápisem finančního výboru. Ten se uskutečnil ve stejný den hned 
po skončení toho kontrolního výboru. Přítomni byli já, Marcela Chromcová a Dan Žáče. 
Zahájeno to bylo v 21hod a týkalo se to rovněž tak té inventury, která byla na základě 
odstoupení stavbyvedoucího. Odkazujeme se tady, že finanční výbor se připojuje k usnesení 
kontrolního výboru a to znění je v podstatě stejný tak jak tady bylo předneseno. Hlasováním 
PRO 3, PROTI nikdo, ZDRŽEL SE nikdo, jsme tuto inventuru odsouhlasili. Za finanční 
výbor,jak tady bylo řečeno, se zúčastnil teda Dan. Já jsem tam svým způsobem asi selhal , 
protože mě tam také očekávali. Dopadlo to jak to dopadlo a závěry jsou tady s tím, že tedy 
zastupitelstvo to bude dnes projednávat a hlasováním to buď potvrdí nebo ne.  
Bártlová: Já bych chtěla jenom říci, že samozřejmě problém s tím, aby kontrolní a finanční 
výbor udělal inventuru není pokud protistrana nemá žádné námitky. To není nic 
protizákonného. Jde jen o to, že nebyly pověřeny zastupitelstvem. Ale pokud by jednatelé 
Visionu souhlasili, tak to rozhodně není protizákonné. Je to jenom o komunikaci a tom, aby je 
tam pustili. Nic víc. Takže tady už jenom chybí pověření zastupitelstva a tím pádem oni už je 
tam musí pustit. 
 
 
 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá jednatelům VISION Rudoltice s.r.o. předložit předsedům 
finančního a kontrolního výboru soupis stavebního materiálu, který se nachází v prostorách 
staveniště výstavby obecních bytů, a to ke dni 14.5.2008.  
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provést na základě takto 
předložených dokladů fyzickou inventuru stavebního materiálu.  
Zastupitelstvo obce vyzývá jednatele spol. VISION Rudoltice s.r.o. a ředitele STAVBY 
příspěvková organizace, aby byli osobně přítomni fyzické inventuře, která započne dne 
14.5.2008 v 8.00 hod. v prostorách staveniště. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE:  2 
 
 
13) Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva č. OZ/18/10/07 ze dne 18.10.2007 v části 1 – f), 
g) 
 
Bártlová: Cituji bod f) ...  
„f) zrušení bodu 1ch) usnesení č. OZ/20/09/07, kterým byli ing. A. Smejkal, M. Petráň pověřeni 
k vyhlášení výběrových řízení pro III. etapu na řemesla elektro, zdravotechnika, ústřední topení, 
plyn s tím, že výběr subdodavatelů bude ponechán výhradně na firmě Vision Rudoltice s.r.o. 
g) výhradní právo na všechna výběrová řízení ( a v budoucnosti všechna ve kterých bude 
vystupovat firma Vision a ne obec)bude mít firma Vision s.r.o“ 
 
S tím souvisí i bod 14, kde navrhujeme vyhlášení výběrové řízení a to na čtyřdomky ve třetí 
etapě.  
 
Bártlová: Existuje nějaký protinávrh? 
Skalická: Já mám protinávrh. Protinávrh zní: Předložení veškerých informací ohledně 
výběrových řízení a parametrů, které vedli k vybrání firmy vzešlé z výběrového řízení se 
budou zastupitelům předkládat na veřejném zasedání nebo na neveřejné valné hromadě nebo 
seminářích, které vyhlásil starosta svým usnesením. 
Bártlová: To je protinávrh k těmto dvěma bodům. Jestli tomu dobře rozumím, ty nechceš teď 
vyhlásit výběrové řízení. Chceš vědět … 
Skalická: Chci vědět kdo vyhrál výběrové řízení, za jakých podmínek vyhrál to výběrové 
řízení, jaké parametry byly vystaveny na tom výběrovém řízení. Chci to vědět jako zastupitel 
a když se domluvíme s jednateli firmy Vision, může to být i na veřejném zasedání takto 
předneseno. Mně to k svému životu stačí a to že budu vědět jako demokratická většina, která 
byla zvolena, to jakým způsobem se nakládá s penězi daňových poplatníků. 
Rezek: Můžu mít dotaz? 
Skalická: Podotýkám, že ten protinávrh vznikl před tím než jsem si přečetla usnesení pana 
starosty. Včera. 
Rezek: To mě nezajímá. Mě zajímá jiná věc. To co tady bylo čteno, bylo zaměřeno hlavně na 
čtyřdomky. Kdežto to co jsem tady slyšel z Vašich úst, tak to mám takový pocit, že se týká 
celé té stavby. Jenže tam už by ta některá výběrová řízení měla být, protože stojí hrubé 
stavby, stojí střechy, které se dělají tedy už sice půl roku ale dělají se. 
Skalická: Je pro mě důležité mít informace. Já to prostě chci vědět. 



 

Rezek: Já si myslím že je škoda to dávat jako protinávrh. že je lepší to doplnit. 
Skalická: Doplnit? Já jsem od minulého týdne, od úterka zabývala tím, co nám bylo řečeno na 
semináři. 
Rezek: Tam nám nebylo řečeno nic. 
Skalická: Ale já jsem se tím opravdu zabývala. Kladla jsem si otázku jestli to prozatím 
nenechat tak jak to je ale s tím, že budeme mít ty informace. Mně jde o ty informace. Dejme 
tomu, že už s tím nebudu moc nic dělat, že to vyhrála nějaká firma ale budu to vědět a to je 
pro mě docela zásadní bod, protože my takhle nevíme vůbec nic. A může se stát, že dál nic 
nebudeme vědět, protože přijmeme nějaké usnesení a starosta zítra řekne: Jakékoliv usnesení 
si vydám, protože on si vydává co chce, semináře, cokoliv.  
Rezek: Já vím, že ano. 
Skalická: A u nich nevíš jak je to teď tzn. že pro mě je důležité mít ty informace. Jestli se mu 
to bude líbit nebo ne. 
Rezek: Jenže já si myslím, že to co už bylo neovlivníme, to nám mohou dát ledajaké usnesení 
ale to kde se bude utrácet, kdo to bude. 
Skalická: A vy jako zastupitel o tom potřebujete rozhodnout? 
Rezek: Ne, to jsme zatím nechali v kompetenci Visionu. 
Skalická: A tímhle usnesením bychom to vlastně zrušili, protože to je usnesení, které teď 
chceme rušit, že oni si o tom rozhodují sami. 
Rezek: Ale tu přípravu budou oni předkládat nám. My to chceme akorát vědět. My o tom 
chceme mít informaci. 
Bártlová: My tady vyhlašujeme výběrové řízení a teď je tady protinávrh, že chceme jenom 
předložit ta výběrová řízení s těmi výsledky. 
Skalická: Já chci vědět parametry výběrového řízení. To co tam nenajdete. 
Bártlová: Právě, že tam nic takového nenajdeš. 
Rezek: My přece všichni víme, že v podstatě žádné výběrové řízení nebylo. 
Skalická: Dobře. Já jsem nad tím přemýšlela celý týden. Třeba to bude první krok k tomu, že 
tu informaci dostaneme, nemyslím si to ale může to být eventuálně návrh, pro který já jsem se 
rozhodla. 
Rezek: Já vím. Je škoda že jsme tuto eventualitu neznali dříve. Třeba v pátek. 
Skalická: Já jsem o tom celý týden přemýšlela. V pátek jsem to nevěděla. Já dávám prostě 
protinávrh. 
Rezek: Já vím. Jenomže teď se může stát, že neprojde ani ten. 
Žáček: Já bych protinávrh pí Skalické podpořil, protože si myslím, že spousta těch 
výběrových nebo nabídkových řízení je provedeno. 
Bártlová: Takže ty mi chceš jako jednatel společnosti říci, že tam proběhla výběrová řízení? 
Žáček: Ne. Jako zastupitel. 
Bártlová: Já se tě teď ptám jako jednatele: Proběhla tam výběrová řízení? 
Žáček: Já nevím. 
Bártlová: Já se jen ptám. 
Žáček: Jako jednatel to nevím ale jako zastupitel si myslím, že pokud mají postavených 40% 
druhé a třetí etapy. 
Skalická: Ještě k tomu mému protinávrhu. Já si myslím, že tento můj návrh nebo protinávrh 
by mohl být přijat většinou neboli respektive všemi a to je můj důvod proč ho tady dávám. 
Může to být eventuálně 7 : 0. 
Žáček: Myslím si, že je z valné většiny rozhodnuto kdo to bude stavět. 
Stránská: Už. 
Bártlová: Když nám bylo na semináři řečeno, že se neví? 
Žáček: Tak se neví. Já mám ten pocit. 
Bártlová: Ty máš ten pocit. 



 

Žáček: Já si myslím, že se z valné většiny ví. 
Bártlová: Já jsem původně navrhovala usnesení, že by nám předkládali aspoň na vědomí ty 
smlouvy. 
Žáček: To se na semináři rozebíralo, aby nás informoval alespoň o stavu. 
Rezek: Souhlasil bych s tou první částí ať nás informují o tom co je hotové ale u toho druhého 
by to mohlo být tvrdší. 
Kohoutová: Momentálně to je neschvalitelné. 
Skalická: Pro mě je důležité, abychom něčeho docílili. Já myslím, že tímhle možná něčeho 
docílíme ale možná také ne. 
 
Diskuse uvedena v písemném vyhotovení zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení ze dne 18.10.2007, č.j. OZ/18/10/07 v části 1-f)g) 
 

  
  Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   0  
PROTI: 6 

        ZDRŽEL SE: 1 
 
 

 
14) Návrh na vyhlášení výběrového řízení na čtyřdomky ve III. etapě 
 
Bártlová: Zde navrhujeme vyhlášení výběrového řízení a to na čtyřdomky ve třetí etapě. 
Existuje protinávrh? 
Skalická: Já mám protinávrh. 
 
Návrh usnesení: 
Valná hromada ukládá jednatelům společnosti VISION Rudoltice s.r.o. vyhlásit výběrové 
řízení  pro výstavbu čtyřdomků ve III. etapě, tj. 16 bytových jednotek o velikosti 3+1, a to na 
oblasti řemesel – elektro, zdravotechnika, ústřední topení a plyn. 
Valná hromada ukládá jednatelům společnosti VISION Rudoltice s.r.o. předložit 
zastupitelstvu obce na vědomí veškeré smlouvy, vztahující se k výstavbě těchto 16 bytových 
jednotek – čtyřdomků ve III. etapě. 

                                                                                          
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   0  
PROTI: 2 

        ZDRŽEL SE:  5 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce ukládá jednatelům spol. VISION Rudoltice s.r.o. předkládat zastupitelům 
veškeré zpracované smlouvy před jejich podpisem, které jsou touto společností uzavírány 
s třetími osobami, a to s odůvodněním výsledku jejich výběru. Tyto smlouvy budou 
předkládány na jednání zastupitelstva nebo na seminářích vyhlášených starostou obce, valné 
hromadě případně pracovních poradách z důvodu dostatečné zákonné informovanosti všech 
zastupitelů. 



 

 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   7  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
15) Žádost o provedení kontroly nad výkonem samostatné působnosti obce Odborem dozoru a 
kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
 
Skalická: Jelikož se paní Bártlová zítra chystá navštívit paní Mgr. Hamplovou. Tak já bych to 
udělala tak, že než bych zvedla ruku pro tento bod, což je Žádost o provedení kontroly nad 
výkonem samostatné působnosti Odborem dozoru a kontroly. Chtěla bych, aby Mgr. 
Hamplová k tomu řekla svoje stanovisko, protože nám byla doporučena několika odborníky 
nebo lidmi, kteří si jí váží a tak si myslím, že než sem pošleme kontrolu jakoukoliv, bylo by 
dobré znát její stanovisko. I s tím, že si pan starosta může přinést stanovisko od někoho 
svého. Prostě budou vedle sebe dvě stanoviska. Pan starosta řekl, že když on si někoho zaplatí 
,že mu napíše stanovisko jeho jak on bude chtít. Když je naše právo na tom tak špatně, že 
můžou existovat dvě stanoviska k tomuhle tak prosím ať to je. Já jsem proto, aby paní 
Bártlová než bychom přistoupili k provedení kontroly Ministerstvem vnitra zjistila nebo 
nechala vypracovat … 
 
Diskuse uvedena v písemném vyhotovení zápisu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o žádosti o provedení kontroly nad výkonem 
samostatné působnosti obce Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
do doby vyhotovení právního výkladu Mgr. Hamplovou, advokátkou se sídlem v Mohelnici 
k veškerým usnesením zastupitelstva a starosty obce v období od 1.1.2008 do současnosti. 
Zajištěním právního výkladu se pověřuje Lenka Bártlová. Zastupitelstvo obce opětovně vyzývá 
starostu k respektování usnesení zastupitelstva v případě, že se tomu tak nebude dít, bude 
zastupitelstvo nuceno z toho vyvodit důsledky. 
 
 
                                                                                           Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  1 
 
 
16) Stanovisko obecního zastupitelstva ke smlouvě uzavřené mezi HERO Computers s.r.o. a 
VISION Rudoltice s.r.o. datované dnem 31.7.2006 
 
Bártlová: Požádala jsem o kopii této smlouvy jednatele spol. VISION Rudoltice s.r.o. pana 
Šrámka, kterou se mi podařilo nakonec po několika výzvách získat. Po pořízení této kopie 
jsem musela podepsat vyloženě k prohlášení, že si pořizuji kopii. S touto kopii jsem zašla 
k právníkovi, který mě ubezpečil o tom, že tato smlouva obec jako takovou k ničemu 
nezavazuje. Pokud jsou ve smlouvě ujednání, která zavazují k něčemu obec, tak jsou neplatná. 



 

Právníkem mi bylo doporučeno, abychom schválili usnesení, ve kterém se k této smlouvě 
postavíme tak, že nás tato smlouva jako obec žádným způsobem k ničemu nezavazuje. 
 
Skalická ve 22:20hod odchází. 
 
Rezek: Já jsme se snažil s tím majitel té fírmy i spojit. Jednou se mi to podařilo za účasti 
místostarostky a on mi slíbil, že mě bude průběžně informovat o některých věcech. Mám na 
mysli, teď trošku odbočuji, jak s Vámi podepsal ty smlouvy nebo nepodepsal ty smlouvy. 
Bohužel mě tedy pak telefon nebral a nic mi neřekl. Toto se ale samozřejmě týká nejen tohoto 
ale tohle se týká té smlouvy mezi Visionem a ním. A z toho jak to tady bylo vedené, se mi 
jako zastupitelé necítíme být vázáni. Těch důvodů proč bychom to měli podpořit je několik. 
Jedním z nich je třeba i dojednání s Omegatech. Já osobně se přikláním k tomu, abychom to 
schválili tak jak je to v tom usnesení navržené. 
Bártlová: Já bych řekla jenom to: Když jsme jednali s firmou Omegatech, když probíhaly ty 
prezentace jejich projektu o této smlouvě nám nikdy nikdo ani žádný jednatel ani žádný 
ředitel staveb Rudoltice nepodal žádné informace. V podstatě nám bylo řečeno, že žádná 
smlouva jako taková neexistuje. Proto jsme jednali s  Omegatech v domnění, že není žádná 
překážka, aby byla vybudována metropolitní optická síť na Zámečku a v nedávné době byla 
předložena tato smlouva, která v podstatě odporuje tomu, co my jsme dojednali s Omegatech. 
Kohoutová: Přitom na prezentaci byli přítomni pan Šrámek tak i pan Suchý a vůbec se k tomu 
nevyjádřili. 
Rezek: Ale já si myslím, že bychom neměli bychom být uzavření dalšímu jednání. 
Bártlová: Samozřejmě. To nikdo neříká. My jenom říkáme, že nás k ničemu nezavazuje 
,protože tu smlouvu uzavřela Vision a Hero computers nikoliv obec. 
 
Diskuse uvedena v písemném vyhotovení zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že Smlouva o vybudování kabelových rozvodů, provozování 
kabelové TV a internetového připojení, uzavřená mezi HERO Computers s.r.o. a VISION 
Rudoltice s.r.o., datovaná dnem 31.7.2006,  Obec Rudoltice žádným způsobem k ničemu 
nezavazuje. 

                                                                                          
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  1 
 
 
17) Žádost o povolení umístění satelitu nebo antény na dům čp. 607, 618, 610, 609 
 
Bártlová: K tomu bych řekla asi toto: Pan starosta na některé žádosti, které se týkali umístění 
satelitu už odpověděl a to ve smyslu že, žádostem o povolení umístění satelitní antény pro 
příjem televizního signálu nemůžeme vyhovět, neboť dodavatel střešní krytiny poskytuje 
dlouhodobou záruku pouze s podmínkou, že se nebude zasahovat do střešního pláště. Takto 
odpověděl pan starosta a odpověděl takto i na žádosti , které byly adresovány obecnímu 
zastupitelstvu. Já k tomu řeknu toto: Já jsem na základě této odpovědi nakontaktovala paní 
Miriam Svojanovskou, která je dodavatelem střech na Zámečku. Ta mi řekla, že v tom vůbec 
nevidí žádný problém, aby se tam umístily stožáry na které byste si vy potom jako nájemníci 
sami zařídili umístění těch satelitních přijímačů ale samozřejmě, že by to bylo na náklady 



 

nájemníků. Ještě před zasedáním jsem tady s paní Svojanovskou komunikovala. Říkala mi, že 
strašně záleží na tom, jaká tam je zrovna položená taška, že to není vždycky jenom Tondach 
,že tam je i Bramac a že tam jsou různé cenové relace. Říkala mi, že rozkrytí střechy by stálo 
zhruba 3.000. To jsou jenom hrubé částky a teď záleží jestli by to byla střecha Bramacu tam 
mají 621,- Kč bez DPH za tašku která je přizpůsobená a je to tedy bez tyče a u Tondachu je to 
tak že, oni nemají tašku ale nějaký držák,  takže to by nahrazovalo jak tašku tak tu tyč a to by 
stálo 3.248,- Kč bez DPH. Plus teda ještě když je to Bramac, který nemá tu tyč tak ještě plus 
stožár 500,- Kč. Abyste s tím počítali, že jenom ten stožár a jenom nainstalování toho stožáru 
takových 6.000,--  na dům. 
Rezek: A potom samozřejmě instalace kabelů. 
Bártlová: Tohle bychom zařídili jako obec, my jenom přímo s tou paní Svojanovskou a 
s nikým jiným, protože oni jsou dodavateli těch střech. Já to s ní mám domluvené. Oni v tom 
nevidí problém ale upozorňovala mě na tyhle částky. Říkala, že pokud se to dává dodatečně 
tak je to dražší, že už se zasahuje. 
 
Diskuse uvedena v písemném vyhotovení zápisu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Na základě telefonického hovoru s Miriam Svojanovskou zastupitelstvo obce pověřuje Lenku 
Bártlovou k zajištění písemné cenové nabídky vybudování anténního stožáru nad střechu 
obecních bytových domů v závislosti na použité střešní krytině a ujištění, že tímto nebude 
ohrožena dlouhodobá záruka střechy. 
 
                             Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
18) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová:  Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břemene k pozemku č. 3098 zapsaném 
na LV č. 10001 pro naše katastrální území a jedná se o distribuční soustavy. Já jsem se tam 
byla osobně s geodety podívat. Je to kousek od Madiů. Je tam totiž zbudovaný nový sloup. 
Byl tam dřevěný a teď je tam normálně betonový. Je to prostě pár metrů kde ten kabel vede 
přes náš pozemek. Jde o zřízení věcného břemene, že tam vede ten kabel. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 500,- Kč. Oprávněná což je ČEZ Distribuce, 
a.s. se zavazuje uvedenou částku uhradit obci ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení 
pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2000895/VB/01, 
Rudoltice, vývody z TS 906 – NN, uzavřenou mezi Obcí Rudoltice jako povinným a ČEZ 
Distribuce, a.s. jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene, a to 
zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy  k p.p.č. 3098 zapsané na LV č. 10001.         

                                                                                     



 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   6  
PROTI: 0 

       ZDRŽEL SE:  0 
 
19) Žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 
 
- nebylo projednáno 
 
20) Různé 
 
Návrh usnesení: 
 
Příští zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 29.5.2008 ve 20.00 hod. v budově 
obecního úřadu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Zasedání skončeno v 23:30hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/12/05/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu 
 

b) prodej  p.p.č. 4218/2 – zahrada o výměře 2929 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
kupní cenu ve výši 428.070,- Kč manželům P. a M. S., bytem Lanškroun. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního 
práva uzavřené mezi Obcí Rudoltice a manžely S. na prodej tohoto pozemku,  jejíž návrh 
je přílohou tohoto zápisu. 
 
d) prodej p.p.č. 4245/36 – zahrada o výměře 1223 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
kupní cenu ve výši 327.060,- Kč manželům J. a A. Č., bytem Dětřichov. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního 
práva uzavřené mezi Obcí Rudoltice a manžely Č. na prodej tohoto pozemku,  jejíž návrh 
je přílohou tohoto zápisu. 
 
e) prodej p.p.č. 1712/2 – trvalý travní porost  o výměře 195 m2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 v celkové výši 1950,- Kč J.B., bytem Rudoltice. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku. 
 
g) smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti na území 
Pardubického kraje veřejnou linkovou autobusovou dopravou  v roce 2008, uzavřenou 
mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako příjemcem, jejímž 



 

předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje obci Rudoltice na zajištění 
základní dopravní obslužnosti na lince č. 700 010 Ostrov – Lanškroun v roce 2008, a to ve 
výši 226.530,- Kč. 
 
j) prohlášení, že smlouva o vybudování kabelových rozvodů, provozování kabelové TV a 
internetového připojení, uzavřená mezi HERO Computers s.r.o. a VISION Rudoltice 
s.r.o., datovaná dnem 31.7.2006, Obec Rudoltice žádným způsobem k ničemu nezavazuje. 
 
k) na základě telefonického hovoru s Miriam Svojanovskou pověření Lenky Bártlové 
k zajištění písemné cenové nabídky vybudování anténního stožáru nad střechu obecních 
bytových domů v závislosti na použité střešní krytině a ujištění, že tímto nebude ohrožena 
dlouhodobá záruka střechy. 
 
l) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2000895/VB/01, Rudoltice, vývody z TS 
906 – NN, uzavřenou mezi Obcí Rudoltice jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene, a to zřizování a provozování 
zařízení distribuční soustavy  k p.p.č. 3098 zapsané na LV č. 10001.         
 
m) příští zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 29.5.2008 ve 20.00 hod. v budově 
obecního úřadu. 

 
2) Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
 

a) prodej p.p.č. 365/2, 365/3, 3088/22 a 3451/4. Zastupitelstvo obce ukládá Obecnímu 
úřadu odpovědět žadatelce v tom smyslu, že majitel sousedního pozemku a pozemku č. 
850, 851/3 pan M. je přístupen dohodě o přístupu na pozemek č. 2744/13. 
 
b) zrušení svého usnesení ze dne 18.10.2007, č.j. OZ/18/10/07 v části 1-f)g) 
 
c) uložit jednatelům společnosti VISION Rudoltice s.r.o. vyhlásit výběrové řízení  pro 
výstavbu čtyřdomků ve III. etapě, tj. 16 bytových jednotek o velikosti 3+1, a to na oblasti 
řemesel – elektro, zdravotechnika, ústřední topení a plyn; uložit jednatelům společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. předložit zastupitelstvu obce na vědomí veškeré smlouvy, 
vztahující se k výstavbě těchto 16 bytových jednotek – čtyřdomků ve III. etapě. 
 
 

3) Obecní zastupitelstvo odkládá: 
 

a) rozhodnutí o žádosti o odkoupení p.p.č. 89/23 do příštího zasedání 
b) rozhodnutí o žádosti o provedení kontroly nad výkonem samostatné působnosti obce 

Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra do doby vyhotovení 
právního výkladu Mgr. Hamplovou, advokátkou se sídlem v Mohelnici k veškerým 
usnesením zastupitelstva a starosty obce v období od 1.1.2008 do současnosti. 
Zajištěním právního výkladu se pověřuje Lenka Bártlová. Zastupitelstvo obce 
opětovně vyzývá starostu k respektování usnesení zastupitelstva v případě, že se tomu 
tak nebude dít, bude zastupitelstvo nuceno z toho vyvodit důsledky. 

 
4) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 



 

a) usnesení starosty č.j. sta/08/05/11/1 
b) rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 76, jehož účelovým určením je poskytnutí 
neinvestiční dotace na základní dopravní obslužnost z rozpočtu Pardubického kraje ve 
výši 226.530,- Kč. 
c) oznámení Pardubického kraje – Krajského úřadu, odboru životního prostředí a 
zemědělství ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích, a to v celkové 
výši 8.480,- Kč na „obnovu a výchovu porostů“. 
d) usnesení starosty č.j. sta/08/04/30/1. 
 

5) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) starostovi, aby se účastnil dalších zasedání 
 
b) jednatelům VISION Rudoltice s.r.o. předložit předsedům finančního a kontrolního 

výboru soupis stavebního materiálu, který se nachází v prostorách staveniště výstavby 
obecních bytů, a to ke dni 14.5.2008. Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a 
finančnímu výboru provést na základě takto předložených dokladů fyzickou inventuru 
stavebního materiálu. Zastupitelstvo obce vyzývá jednatele spol. VISION Rudoltice 
s.r.o. a ředitele STAVBY příspěvková organizace, aby byli osobně přítomni fyzické 
inventuře, která započne dne 14.5.2008 v 8.00 hod. v prostorách staveniště. 

 
c) jednatelům spol. VISION Rudoltice s.r.o. předkládat zastupitelům veškeré zpracované 

smlouvy před jejich podpisem, které jsou touto společností uzavírány s třetími 
osobami, a to s odůvodněním výsledku jejich výběru. Tyto smlouvy budou 
předkládány na jednání zastupitelstva nebo na seminářích vyhlášených starostou obce, 
valné hromadě případně pracovních poradách z důvodu dostatečné zákonné 
informovanosti všech zastupitelů. 

 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili: Daniel Žáček, Vladimír Řehoř 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 


