
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 29.5.2008 

 Nezveřejněné části tohoto výpisu 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu 

 
  
Program: 
 

1) Schválení zapisovatele  
2) Schválení ověřovatelů zápisu 
3) Různé 

 
Přítomni: Bártlová, Skalická, Kohoutová, Stránská, Žáček, Rezek,  
Omluveni: 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 20.20 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji program dnešního zasedání doplnit o následující body před bod „Různé“: 
 

3) Kontrola bodu č. 5 usnesení č. OZ/12/05/2008 
4) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/13/04/2008 
5) Informace starosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Žádosti o povolení umístění satelitu na obecní bytové domy v lokalitě Zámeček 
7) Smlouva o poskytnutí právních služeb (Mgr. Jana Hamplová – Obec Rudoltice) 
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 19/3, 18, 

3401/3, 3150/1 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
9) Rozpočtové opatření č. 2/2008 
10) Převod výsledku hospodaření obce z hospodářské činnosti do fondu hospodářské 
činnosti 

11) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 
12) Dohoda o změně hranice obce (Obec Ostrov – Obec Rudoltice) 
13) Žádost o odkoupení p.p. č. 89/23 (L. a V. J.) 
14) Žádost o odkoupení p.p.č. 3088/22, 3451/4, 365/3, 365/2 a 366/1 (J. K.) 
15) Žádost o poskytnutí fin. podpory na hospodaření v lesích 
16) Nařízení vlády ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 
Bártlová: Má ještě někdo nějaký bod do programu? 
Skalická: Navrhuji program doplnit o dlouhodobé uvolnění ze zaměstnání pro výkon funkce 
místostarostky  
 
 
 



 

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

        PRO: 6   
        PROTI:  0   
        ZDRŽEL SE: 0  
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
Bárltová: dnes tady není současná zapisovatelka, takže navrhuji paní Skalickou  
Návrh zapisovatele:  Iva Skalická 
Návrh ověřovatelů zápisu: p. Rezek, p. Kohoutová 
 
 

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

        PRO:   6   
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 

3) Kontrola bodu č. 5 usnesení č. OZ/12/05/2008 
 
Bártlová: kontrola bodu č. 5 usnesení OZ 12/05/2008- to je kontrola bodu z minulého 
zasedání 

a)  OZ ukládá starostovi obce aby se účastnil dalších zasedání- starosta tady není 
b) ukládá se jednatelům Vision s.r.o předložit předsedům Kontrolního a Finančního 
výboru soupis stavebního materiálu, který se nachází v prostorách staveniště výstavby 
obecních bytů a to ke dni 14.5.2008. ZO ukládá FV a KV provést na základě takto 
předložených podkladů fyzickou inventuru stavebního materiálu. ZO vyzývá jednatele 
Vision s.r.o. a ředitele Staveb Rudoltice, aby byli osobně přítomni fyzické inventuře, 
která započne dne 14.5.2008 v 8. hodin v prostorách staveniště. 

 
Bártlová: to proběhlo? 
Skalická: já bych k tomu řekla asi toto, ten soupis stavebního materiálu podléhajícímu 
inventuře nebyl předložen, musel si ho KV a FV udělat sám.  
 
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. 
Bártlová:  asi všichni víme, že pan starosta rozhodl v tomto duchu svým usnesením a já , co 
jsem byla účastna na seminářích, tak prozatím nám nějaké smlouvy předloženy byly 
Skalická: já na tyto semináře nechodím a chodit nebudu, nebyla jsem zvolena do 
zastupitelstva proto, abych podléhala mlčenlivosti , tak bych se chtěla zeptat kolik smluv bylo 
předloženo 
Bártlová: co vím tak jedna nebo dvě 
Skalická: a podléhá to vše mlčenlivosti? 
Bártlová: ano, podléhá to mlčenlivosti 
Skalická: takže o tom nemůžete nikdo mluvit? 



 

Bártlová: máme to zakázáno 
Skalická: dobře 
 

4) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/13/04/2008 
a) Bártlové svolat besedu s panem Hrdinou nejdříve pouze se zastupiteli, poté s občany 
 
Bártlová: toto bylo provedeno 

    
  b) Bártlové zjistit jak byl řešen problém s paní K..a ostatními nájemníky a štěkajícím psem 

Bártlová: to jsem zjistila, tento problém jsem osobně řešila v roce 2007 s nájemnicí, která 
toho štěkajícího psa měla, jsem osobně mluvila, byla to paní, která byla těhotná a v tu 
dobu, kdy jsem s ní mluvila, tak už toho psa neměla a písemná odpověď o které tady paní 
K. mluvila opravdu nepřišla, protože v tom domě nemají domovního důvěrníka a nebylo 
s kým komunikovat. S paní K. jsem to osobně vyřídila 
 
c)Skalické zeptat se úklidové firmy na úklid BD 610 a 618, sušárna, schránky 

 
Skalická: já jsem se s paní Svojanovskou z úklidové firmy hovořila před 14 dny a paní 
Svojanovská mne ubezpečila, že všechny práce, které ta firma má dělat , tak všechny práce se 
dělají. V minulosti o tomto problému p. Svojanovská sdělila pracovnicím na  OU, že když 
jsou v sušárně kola, tak je problém uklízet tuto místnost.  
Bártlová: pokud bude problém s uklízením , tak to již bude řešit nová stavebně - bytová 
komise 
 
d) Skalická měla zajisti úpravu domovního řádu 
 
Skalická: tyto  návrhy na úpravy jsem předala členovi nové stavebně-bytové komise 
 
e) Bártlová měla zajistit vyhlášku o pohybu psů... 
Bártlová: vyhlášku budu konzultovat v pondělí s Městským úřadem v Lanškrouně, takže na ní 
pracuji, bod trvá 
 
f) paní Skalická měla  zjistit jak je to s platbou údržby zeleně v nájmu 
Skalická: toto řeší příloha č. 1 k úhradě za užívání bytu- kalkulační  rozpis, není tato položka 
zahrnuta v nájemném, je to zahrnuto v měsíční úhradě za vybavení a za služby, částka dělá 
235,- Kč měsíčně 
Bártlová: takže si na to nájemníci přispívají 
Skalická: ano 
Bártlová: můžu se pana Žáčka zeptat jak to vypadá se sekáním v obci? 
Žáček: seká se, jeden starší  pán seká 
 
g) Bártlové, aby do příštího zasedání oslovila minimálně 3 advokátní kanceláře s předložením 
cenových nabídek ke spolupráci s obcí 
Bártlová: Bylo osloveno 5 advokátních kanceláří , zastupitelstvo na pracovní poradě udělalo 
užší výběr a vybralo smlouvu, kterou budeme dnes schvalovat. Bod splněn 
 
h) Kohoutové a Bártlové zajistit nabídkové řízení na správu bytového fondu do 31.5.2008 
Bártlová: my jsme tak učinily, nabíd.řízení na správu bytového fondu bylo vyhlášeno a zítra 
končí lhůta k podání přihlášek 
 



 

ch) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních bytových domů 
v obci 
Žáček: hovořil jsem o tom s panem Šrámkem a ten říkal, že mluvil telefonicky s pánem, co to 
maloval a na něčem se domlouvali, nevím přesně na čem 
Bártlová: takže nesplněno 
 
i) Bártlové zajištění vodorovného značení a dvou značek A11 u školy 
Bártlová: akce je rozjetá, řízení běží, ale já bych k tomu ráda řekla, že pan starosta mně 
vysvětlil, že se jedná o přenesenou působnost obce a že se do toho OZ nemá co míchat. 
Musím říct, že se opravdu jedná o přenesenou působnost obce, takže tohle příště pokud bude 
žádat o nějaké značení, tak o tom rozhoduje pouze starosta 
Skalická: můžu se zeptat, bude pan starosta také obíhat zřízení těchto značek? 
Bártlová: nevím, já jsem byla  poučená, že se do toho nemám plést 
Skalická: já si myslím, že on na to nemá čas 
Bártlová: jemu jde o to, že to měl říct on, že to je tak a tak 
Skalická: pan starosta, když si přečetl zápis ze školské rady, tak mohl vidět, že školská rada 
žádá o značky, škola žádá o ty značky minimálně rok a tak nechápu z jakého důvodu, to už 
nezabezpečil, když je to přenesená působnost 
Bártlová: teď už to běží, já to zabezpečuji a už mám jedno vyjádření od Správy a údržby 
silnic 
Skalická: a nebude to zase pan starosta nějak zpochybňovat 
Bártlová: ať si to zpochybní, mně to je jedno 
Skalická: takže tím vším chceš říct, že se příště už nikdy značky nemohou projednávat na 
zastupitelstvu 
Bártlová: ano, všechny žádosti směřovat pouze na starostu . S tím souvisí bod j, měla jsem 
zjistit jak to bude se značkami v aleji 
 
j) Bártlové zjistit, jak to bude se značkami v aleji a nakontaktovat Městskou policii 
v Lanškrouně ohledně pomoci 
Bártlová: což jsem tedy neudělala,  abych neudělala další chybu  
Skalická: takže s těma značkami v aleji to padlo teď? 
Bártlová: no já to už nezajišťuji 
Skalická: tak v tom případě já chci nějaké usnesení, aby to starosta zajistil 
Bártlová: my mu to můžeme doporučit 
Skalická: já navrhuji doporučit starostovi, aby zajistil značení v aleji 
Návrh usnesení: ZO doporučuje starostovi  zajistit dopravní značení v alejích v lokalitě 
Zámeček 

Hlasování o usnesení 
        PRO:   6   
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
Bártlová: součástí tohoto bodu bylo, že jsem měla nekontaktovat Městskou policii 
v Lanškrouně , protože si nájemníci na Zámečku stěžují, že tam mají problémy s čtyřkolkami, 
že tam jezdí a ohrožují bezpečnost dětí i dospělých , tak jsem učinila. Mám návrh na 
veřejnoprávní smlouvu s Městskou policií v Lanškrouně. Je třeba už jen dojednat podrobnosti 
přímo s panem starostou Lanškrouna. To jednání bude asi příští týden. 
 
k) dále pan Kohout měl zajistit zavežení kořenů v aleji. Pan Kohout tady není. Tento bod 
bude přesunut na další jednání OZ 



 

 
l) Žáčkovi zavežení velkého rigolu- díry v aleji do 30 dnů 
Bártlová: a dále měl projednat a sepsat stav mechanizace na sekání trávy, kterou na to máme, 
v jakém ji máme stavu a dále zjištění pracovníka, který bude provádět sekání zeleně 
Žáček: díra byla zavežena hned druhý den Milošem , stav mechanizace je takový, že je tam 
traktor, který je funkční, z další mechanizace je tam křovinořez a plotový nůžky 
Bártlová: je tam ještě sekačka s pojezdem 
Bártlová: já jsem žádala Miloše, aby koupil ještě jeden křovinořez, nevíš jestli se tak stalo? 
Žáček: to nevím 
Bártlová: já jsem minulou neděli obcházela vesnici, protože se mi zdálo absolutně 
nedostatečné sekání v obci, dalo mi to práci , ale nakonec jsem sehnala člověka, který si to 
tady dole v obci vezme na starosti, byl vybrán M.D. z bytovky a na semináři v úterý jsme mu 
domluvili i paušální částku, za kterou to bude dělat. Pan Š. dostane na starosti pouze 
Zámeček, protože tam jsou velké plochy a bude si to osekávat i křovinořezem. Pokud si to 
udělají sami, tak dostanou ty peníze sami, pokud ne, tak si musí k sobě někoho přibrat, ale 
pořád to bude v rámci té částky. Počínaje zítřkem by to tak  mělo fungovat. 
 
m) Bártlové zajistit osivo u BD č.610 a 612 
Bártlová: mluvila jsem o tom s p. Kohoutem, říkal , že to zajistí. Včera jsem o tom mluvila 
ještě s Milošem a mluvili o tom, že to Richard zajistí, osivo prý má k dispozici. 
 
n) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
Žáček: nevím , co bych k tomu řekl 
Bártlová: máš to v úkolech 
Skalická: to byly ty problémy s nefungujícíma kanálama a jak tam teče ta voda 
Žáček: kanály byly vyčištěny 
Bártlová: a co ty revize plynových kotlů? 
Skalická: to šlo o to, jak tady minule p. Ch.říkala, že nemají záruční listy na plynové kotle a 
že tam nikdo na ně nedělá revize. 
Žáček: mluvil jsem o tom s Milošem a nedošli jsme k žádnému řešení 
Bártlová: takže úkol trvá 
 
o)Kohoutovi zajistit odvezení kupy od bytovky č. 261 a dále zajistit změnu stanoviště 
kontejnerů 
Bártlová: tu kupu jsi Dane odvezl ty? 
Žáček: kupa byla odvezena, P. Řehoř mluvil s několika lidmi z té bytovky a ti si nepřáli 
změnit stanoviště kontejnerů na rozdíl od paní Ch. 
Chládková: loni na podzim bylo na zastupitelstvu projednáno, že to pan Kohout přestěhuje 
Bártlová: já jsem mluvila s Ekolou a oni v tom problém žádný nevidí 
Skalická: a nebylo by paní Ch. lepší nějakým způsobem se domluvit na té bytovce? 
Ch.: ale my jsme domluveni 
Žáček: tak ti lidé si buď protiřečí a jednou řeknou vám ano a jednou mně ne 
Bártlová: kontejnery měl na starosti pan Kohout 
Skalická: tady bychom měli někomu něco uložit 
Bártlová: p. Kohoutovi se ukládá, aby přemístil stanoviště kontejnerů od čp. 261 
Rezek: podloží u nových kontejnerů by měla zajistit nová stavebně-bytová komise 
Bártlová: komisi nic nemůžeme ukládat, Dane vezmeš si to na starost? 
Bártlová: p. Žáčkovi se ukládá zajistit podloží u nových kontejnerů 
 
p) bytové komisi kontrolu BD č. 261 



 

Skalická: zkontrolováno 
 
q) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261 
Bártlová: já k tomu tedy něco řeknu, když Dan nemluví, s V. Řehořem jsme na to koukali a p. 
Řehoř říkal, že osobně to přijde zalepit, říkal, že to není problém 
-úkol provede p. Řehoř 
Bártlová: a špatný stav parkoviště? 
Žáček: to je v řešení 
Bártlová: úkol trvá 
 
r) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat starostovi k posouzení 
-odkládá se pan Kohout tady není a pan starosta také ne 
 
ř) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a čištění, dále 
p.Bártlové zjistit příspěvek krajského úřadu 
Bártlová: já jsem mluvila s Krajským úřadem a volala jsem na Správu silnic, tam mi řekli, že 
podle zákona o pozemních komunikacích se v zastavěném území obce se o to má starat obec. 
Takže to bude sekat obec. 
Kohoutová: Richard tady není , protože je celý týden na školení v Benešově, takže se nemohl 
dnes dostavit 
 
        
5) Informace starosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
Konstatováno, že starosta není přítomen zasedání OZ, informace v písemné podobě nejsou 
k dispozici.  
 
6)  Žádost o povolení umístění satelitu nebo antény na obecní bytové domy v lokalitě 
Zámeček 
 
Bártlová:  máme tady několik žádostí o umístění satelitů, já jsem zkontaktovala p. 
Svojanovskou, která je dodavatelem střešní krytiny domů na Zámečku, ta mi dala cenovou 
nabídku na instalaci držáků a úpravu střešních krytin, s tímto byli seznámeni ti žadatelé na 
Zámečku, kteří o to žádali a já tady mám návrh usnesení v tomto znění 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce povoluje umístění satelitních, příp. internetových antén na střechy 
obecních bytových domů v lokalitě Zámeček, a to za těchto podmínek: 

1) nad střechu obecního bytového domu může být pro tyto účely zbudován odbornou 
firmou Miriam Svojanovské se sídlem v Lanškrouně, Vančurova 66, max.  jeden 
stožár, a to  za podmínek, stanovených v nabídce této firmy na úpravu střešní krytiny 
ze dne 19.5.2008 

2) v jednotlivých obecních bytových domech bude ujednocen systém (poskytovatel) takto 
umožněného satelitního příjmu  

3) umístění satelitního přijímače na stožár včetně rozvodů do jednotlivých bytových 
jednotek bude proveden výhradně odbornou firmou, jejíž výběr bude předem 
projednán s pověřeným zástupcem obce 

4) veškeré náklady spojené s instalací stožáru, umístěním a provozem satelitního 
přijímače a s tím spojených rozvodů  si nesou nájemci sami 

 
Zastupitelstvo obce pověřuje p. Oldřicha Rezka jako odpovědnou osobu k zajištění této akce. 



 

  
Rezek: mohlo by tam být ještě uvedeno, že nejenom že ponesou ty náklady, ale že i ta náhrada 
bude vybrána dopředu? 
Bártlová: to je pravda, to bychom tam mohli dát 
 
Tedy  doplněk usnesení bodu č.  
4 ) takto předpokládané náklady budou obci uhrazeny před započetím úprav střešní krytiny 
jednotlivých bytových domů 
 
Bártlová: máte někdo připomínky? Nikdo. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Žáček) 
 
 
 
7) Smlouva o poskytnutí právních služeb (Mgr. Jana Hamplová – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Jak jsem již říkala mám tady 3 písemné nabídky na poskytování právních služeb 
naší obci , od Judr.  F., dále od Judr.  Š.  a třetí nabídka je  od Mgr. Jany Hamplové. 
Zastupitelstvo na pracovní poradě se předběžně shodlo na právním poradenství Mgr. Jany 
Hamplové se sídlem v Mohelnici a to proto, protože se specializuje přímo na  právní servis 
pro obce a města . Operativně a  rychle podává právní poradenství, e-mailem, telefonem, 
osobně, tvoří návrhy textů usnesení, jejich změny a výstupy vůči třetím osobám. Zajišťuje 
právní zastoupení konkrétních případů u soudu, zajišťuje právní revize obcí a jejich 
smluvních závazků, zajišťuje odborné semináře na různá témata, co se týče obecních 
záležitostí.  
Přečtu ještě profesní životopis Mgr. Jany Hamplové, abychom Vám zdůvodnili, proč jsme ji 
předběžně vybrali. Specializuje se přímo na veřejnou správu, to znamená na státní správu a 
samosprávu, vydává odborné  publikace v denním tisku, vydává komentáře,  v regionálním 
tisku se vyjadřuje k otázkám samosprávy, dále je autorkou projektu vzdělávání krajských 
úředníků organizovaného Institutem pro vzdělávání ve spolupráci s velvyslanectvím USA, 
provádí přednáškovou činnost, je členkou Evropské asociace právniček v ČR, v letech 2005-
2006 byla členkou Ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny. Paní magistru jsem 
osobně navštívila a musím říct, že jsem z toho setkání měla dobrý pocit. Myslím si, že pro 
naše potřeby je tato advokátka asi z těch 3 nabídek nejlepší. 
Jednorázová platba za rok činí 25000,- Kč plus DPH, takže když si to spočítáte, tak je to 
slušná cena. Je to tedy na konzultační služby, pokud by nás zastupovala u soudu, je to už 
samozřejmě otázkou další dohody. 
Skalická:  všichni zastupitelé, co jsou tady tuto mandátní smlouvu četli i Dan Žáček? 
Bártlová: Ne Dan ne, můžeš si ji Dane přečíst 
Žáček: nepotřebuji 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření mandátní smlouvy ve znění dle předloženého 
textu smlouvy s Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou specializující se na právo obcí a měst. 
Zastupitelstvo pověřuje jejím podpisem místostarostku obce paní Lenku Bártlovou.  



 

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu za služby specifikované v mandátní smlouvě tak, jak je 
uvedeno v jejím zněn a to, z rozpočtu obce.   

Bártlová: Tato částka má být zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Bártlová: Odůvodnění: 
a) Průběžné právní konzultace jsou dnes pro obce nezbytností. Právní řád je složitý, a názor 

a doporučení právníka se ukazují jako nezbytné. Pro obec velikosti Rudoltice je přitom 
nemožné právníka zaměstnat, a je též složité a nákladné zadávat právní věci případ od 
případu. Paušální roční položka je proto výhodným řešením, která zajistí stálý právní 
servis za rozumných finančních podmínek.  

b) Zastoupení v případech složitějších, které mohou, ale nemusí nastat, je ošetřeno také, a 
advokátka má povinnost se jich na žádost obce ujmout. V tomto případě by se úhrada 
sjednávala předem podle věci samé.   

 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
 
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 19/3, 18, 3401/3, 
3150/1 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
Bártlová: jedná se o zřízení věcného břemene, tady dole jak je pod provozovnou T., tam staví 
dům pan .T.  a z tohoto důvodu tam povedou podzemní sítě. Tady jak je ten sloup u obce, tak 
z toho to budou svádět, je to tedy v zemi. Věcné břemeno je zpoplatněné částkou 1000,- Kč. 
Tady je nákres. Dnes jsem to s ním konzultovala a ukazoval mi to. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene k p.p.č. 19/3, 18, 3401/3 a 3150/1, uzavřené mezi Obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, 
a.s., č..j IV-12-2003990/1. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu této  smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
9) Rozpočtové opatření č. 2/2008 
Bártlová:  toto rozpočtové opatření už je tady nějakou dobu a pan starosta to nedával do 
programu, takže jsme pořád čekali, až to do programu dá, nedal, takže  jsme to zařadili teď 
my. Toto rozpočtové opatření se týká dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu naší obce 



 

na rok 2008. Celková výše 172 800,- Kč, z toho příspěvek na výkon státní správy je 30 300,- 
Kč a příspěvek na školství je 142 500,- Kč.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 2/2008. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Převod výsledku hospodaření obce z hospodářské činnosti do fondu hospodářské činnosti 
Bártlová: to je stejné jako předchozí bod, to už je tady také nějakou dobu, jde o převod  
výsledku hospodaření za rok 2007 a to ve výši 10 128 918,38 Kč do fondu hospodářské 
činnosti. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření obce Rudoltice z hospodářské 
činnosti za rok 2007 ve výši 10.128.918,38 Kč do fondu hospodářské činnosti. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 
Bártlová:  to je tady taky už hodně dlouho. Takže přejdeme ke schválení. 
Skalická:  zajímalo by mne , co je hospodářskou činností obce? 
Bártlová:  vodní  hospodářství, odpadové hospodářství, prodej pozemků, lesní hospodářství, 
kultura, prodej evidenčního programu a prodej účetního programu, bytové hospodářství, 
obecní vyvařovna, autobusová doprava pro firmu Forez  a ostatní zdaň. příjmy( kopírování, 
hlášení…) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 ze dne 28.3.2008. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Dohoda o změně hranice obce (Obec Ostrov – Obec Rudoltice) 
 
Rezek:  můžu vám k tomu říct asi toto, proběhlo tenkrát jednání, o kterém jsem na 
zastupitelstvu již informoval , šlo o hranici mezi Ostrovem a Rudolticema v prostoru rybníků 
jak  Slunečního, Ostrovského , ty dva ostrovské rybníky, tam ta cesta. Původní hranice  vedla 
jednak na druhé straně komunikace, to znamená mezi vodou a cestou, některá místa byla 



 

zasažena přímo až do prostoru vody , to znamená do rybníka.  Pak došlo k návrhu a úpravě, 
kde cesta už je plně na území Ostrova , to znamená netýkala by se nás hlavně nějaká zimní 
údržba a takovýhle věci, když myslím si, že jsme ji stejně neudržovali, respektive nebyla 
využívaná. Teď je využívána zejména jako cyklostezka,  takže nám se posunula hranice tak 
řádově o tak 10 – 15 metrů směrem jako do vnitrozemí toho katastru. Malý kousek  jsme tady 
vydělali, více jsme prodělali, ale myslím si, že není důvodu, abychom to neschválili, protože 
to odpovídá  logice a zdravému rozumu, aby ta hranice byla tak , aby byla mimo vodní plochu 
a mimo cestu. Mám tady mapu, která to ukazuje. Majetkové vztahy se samozřejmě nemění, to 
znamená, že nikde se žádná parcela nepůlí, tím by vznikly problémy majiteli, protože by měl 
tu parcelu na dvou katastrech. Takováto situace tam nenastala. 
Bártlová: máte k tomu někdo něco? Ne. Takže já tady mám návrh usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o změně hranice obce, uzavřenou mezi Obcí Ostrov a 
Obcí Rudoltice dne 27.5.2008 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o změně hranice obce. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0  
13) Žádost o odkoupení p.p.č. 89/23 (L. a V. J.) 
Bártlová:   tuto žádost jsme na minulém zasedání odložili na dnešní. Takže pan Rezek 
zjišťoval podrobnosti. 
Rezek: my jsme měli pochybnosti jednak co se týče sítí, které tam vedou. Vede tam skutečně 
plyn, ale ten nás jako obec nezajímá, protože to je v majetku plynáren, takže pokud by tam 
došlo k nějakému břemenu, tak by si to plynárny projednávali přímo s tím novým majitelem. 
Voda naštěstí vede úplně mimo. Další věc, kterou jsme zpochybňovali byla výměra, zdála se 
nám ta výměra , že je jiná, než podle toho nákresu. Já jsem navštívil přímo tu rodinu a 
přeměřil jsem to tam. V podstatě ta navržená parcela navazuje na parcelu, kterou již mají 
koupenou, to znamená , že to není přímo hranice cesty, ale je to asi metr od hrany vozovky, 
takže když se to odečte, tak to i metry vychází na těch asi 76 metrů. Takže si myslím, že není 
žádných důvodů, proto, abychom to neschválili. Jednak chce majitel legalizovat příjezd 
k jedné garáži plus to místo ten trávníček před tím. Teď je to obecní a oni to chtějí odkoupit. 
Oni to stejně udržují, dokonce tam nechtějí stavět ani žádný plot.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 89/23 – trvalý travní porost  o výměře 76  m2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 v celkové výši 760,- Kč L. a V. J., 
bytem Rudoltice čp. xx. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 



 

 
14) Žádost o odkoupení pozemků č. 365/2, 365/3, 3088/22, 3451/4 a 366/1 (p. K.) 
 
Bártlová:  některé pozemky má pan K. zaplocené a některé nemá, ale je tady další věc. 
Včerejšího dne došla společná žádost o odkoupení těchto pozemků pana K.a paní M. 
Zastupitelstvo se rozhodlo tuto společnou žádost odložit do příštího zasedání, nebudeme tady 
asi rozhodovat od stolu. 
Rezek: neměl by pan K. stáhnout tu původní žádost? 
Bártlová: to nevím, ono je to v podstatě to samé, ale je to žádost společná. Původně to chtěl 
celé, teď je tam žádost společná. Mění to celou situaci. 
Paní M. jsme to zamítli, protože ona chtěla v podstatě odkoupit pozemky, které má zaplocené 
pan K.. Pan K. chtěl zase pozemky, které chtěla ona. A teď tady máme žádost novou, 
společnou, kde se domluvili. To se prostě musí projednat, tato žádost přišla teprve včera a já 
jsem to viděla dnes poprvé.  
Skalická: kdo si vezme na starosti vyřízení žádosti? 
Bártlová: já 
 
Zastupitelstvo obce odkládá tento prodej, z důvodu došlé nové žádosti.    
   
 
15) Žádost o poskytnutí fin. podpory na hospodaření v lesích 
Bártlová: tuto žádost jsme si minule schválili do bodu programu a potom jsme na ni 
zapomněli. Máme ji tedy tady znova. Je to žádost na příspěvek podle písmene B až D, podle 
zásad hospodaření v lesích z rozpočtu Pardub. kraje. Žádost podává Obec Rudoltice. Jedná se  
v bodě B o částku 28 500,- Kč , v bodě  e o částku 28 912,- Kč . Žádost zní na částku 57 412,- 
Kč .  
Bod B- je na obnovu a zajištění porostů a bod E je na prořezávku. Tady vůbec ničemu 
nebrání, abychom schválili podání žádosti o dotaci.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí fin. podpory na hospodaření 
v lesích podle písmen B až D  Zásad pro poskytování podpor na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu  této žádosti. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
16) Dlouhodobé uvolnění ze zaměstnání pro funkci místostarostky  
Bártlová: tento bod navrhuje paní Skalická 
Skalická: já jsem tento bod navrhla po zralém uvážení, protože si myslím, že v naší obci je 
v současné době  situace nelehká , není možné se dovolat panu starostovi, který je 
neuvolněný, lidé, kteří něco potřebuji, tak chodí na obecní úřad, kde jim nejsou schopni 
odpovědět , tak jak by jim mělo být odpovězeno. Občanům tedy není v jejich problémech 
nikdo nápomocen. Myslím si, že uvolněného funkcionáře je tady hodně dlouho potřeba. Tento 
bod mám s Lenkou předjednán, takže bych navrhovala uvolnění od 1.7.2008. 
Bártlová: myslím si, že ani není v lidských silách dělat na 100% dvě práce najednou. Ono to 
šlo chvíli, půl roku maximálně. Pak zjistíte, že zanedbáváte buď jednu nebo druhou práci 



 

nebo nakonec obě dvě.  
Skalická:  chtěla bych říct, že je tady ta uvolněná funkce velmi zapotřebí. Teď například končí 
k 31.7.2008 první nájemní smlouvy na Zámečku , nájemníci nevědí nic, žádné smlouvy 
dopředu nejsou připraveny, je tady konec května a není, kdo by nájemníkům odpovídal. To 
jsou takové moje chvilkové připomínky, proč je potřeba, aby tady někdo pracoval jako 
uvolněný funkcionář. Jsem přesvědčená, že v současné době funkci „uvolněného 
funkcionáře“ vykonávají pan S.a pan P..  
Ch.: myslím si, že je to správné rozhodnutí, protože jsem paní Bártlovou poznala a vím, že je 
to žena činu a bude pomáhat občanům a obci s problémy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) určuje dlouhodobé uvolnění ze 
zaměstnání pro výkon funkce místostarostky Lenky Bártlové, počínaje 1.7.2008. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
17) Nařízení vlády ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 
Bártlová: nařízením vlády byly zvýšeny platy zastupitelům . 
Návrh usnesení: 
Ve smyslu Nařízení vlády ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se stanovují, 
následující výše odměn za výkon funkce 
 
a) počínaje 1.6.2008: 
 
neuvolněný starosta: 22.260,- Kč (8.780 + 12.537 + (5x 187,4) 
člen zastupitelstva: 510,- Kč (340 + 170) 
člen zastupitelstva + člen komise nebo výboru: 1.350,- Kč (340 + 170 + 840) 
člen zastupitelstva + předseda komise nebo výboru: 1.580,- Kč (340 + 170 + 1070) 
 
b) počínaje 1.7.2008: 
 
uvolněný místostarosta: 32.590,- Kč (19.110 + 12.537 + (5x 187,4) 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Různé 
Bártlová:  máme tady žádost paní Ř.  na příspěvek na Dětský den.Dne 31.5. 2008 bude u 
hospody U Řehořů Dětský den. Vzhledem k tomu, že obec v podstatě Dětský den nepořádá, 
tak bych navrhovala nějaký příspěvek schválit, navrhuji schválit 3000,- Kč.  
                                                                 
                                                                          Hlasování o příspěvku 3000,- Kč na Dětský den 



 

                                                                                          
PRO:   6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Bártlová:  abychom si zajistili, že příští zasedání proběhne navrhuji usnesení o konání 
zasedání OZ 
 
- Návrh usnesení: 
 
Příští zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 26.6.2008 ve 20.00 hod. v budově 
obecního úřadu. 
 
Skalická: zrovna se omlouvám na příští zasedání, jedu na dovolenou 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
Bártlová: má někdo něco do různého? 
Rezek:  myslím si, že by bylo vhodné vzhledem k tomu, co jsme tady říkali ohledně připojení 
dalších baráků na satelit pana Hrdiny, jestli by tam neměl být bod, aby pan Hrdina a jeho 
firma realizovala připojení domů budovaných ve III. etapě na televizní a internetový signál 
Bártlová: já bych ráda , aby uzavřel s obcí smlouvu, protože to zatím není smluvně ošetřeno 
Rezek: já bych taky rád, ale ostatní zastupitelé to nevědí, pan Hrdina mi volal, byla to taková 
asi zkouška, že ho bombarduje pan Šrámek, že je nejvyšší čas, aby on začal připojení těch 
baráků na těch signál. Víte, že tam má proběhnout nějaké asfaltování, že se mají dělat nějaké 
komunikace , to znamená, tohle by se mělo schválit. 
Skalická: já to pane Rezek všechno chápu, ale proč pan Hrdina nechce uzavřít smlouvu s obcí, 
tomu já nerozumím 
Stránská: bylo by dobré, kdyby mi jako zastupitelé jsme ho vyzvali  a domluvili jsme s ním 
schůzku, jestli on vůbec nějakou smlouvu s námi chce uzavřít, bylo by dobré, když je pan 
Rezek s ním ve spojení, aby se s ním zkontaktoval 
Rezek: já schůzku můžu domluvit 
Rezek: já tenhle bod navrhuji proto,aby nám někdo nevmetl , že jsme nesouhlasili s tím, aby 
došlo k tomu propojení a že jsme tomu zabránili, my se tady k ničemu nezavazujeme, my jen 
říkáme, že k tomu nemáme námitek. To není na základě žádné smlouvy. My neuznáváme 
smlouvu, která je tady mezi Visionem a panem Hrdinou a jeho firmou. Byli bychom jako 
obec nápomocni sestavit smlouvu s ním jako obec , to je taky pravda. Proto jsem to tady řekl. 
Skalická: tak to zkuste navrhnout, třeba to projde 
Rezek: teď jsem to tady navrhl 
Já se snažím vysvětlit, proč to navrhuji 
Skalická: já Vás chápu, ale pan Hrdina by se měl snažit nejdříve s obcí jednat, přece není 
možné, aby si určoval podmínky, když s obcí nechce uzavřít smlouvu 
Rezek: on argumentuje tím, že tu smlouvu má uzavřenou 
Skalická: jenže on to má uzavřené s Visionem, obec vlastní domy a nemůže uzavřít smlouvu 
s firmou, která do těchto domů zasahuje? 
Rezek: já chci, abychom projevili dobrou vůli, to je můj návrh 
Bártlová: já bych schválila, že obec má eminentní zájem na tom, aby byla uzavřena s panem 



 

Hrdinou smlouva, pokud chce tam poskytovat tyto služby 
Rezek: tak to dejme pod to, což můžeme vyjádřit podpisem smlouvy 
Bártlová: já jsem už minule pana Hrdinu vyzývala k tomu, aby uzavřel s obcí smlouvu, 
odmítnul mi to, protože staví na té smlouvě s Visionem 
Rezek: ano, to já vím, že jo, dobře tak to berte, jako , že jsem to navrhl a zamítněte to 
Skalická: Ale já bych to pane Rezek chtěla nějak zdokonalit 
Bártlová: a co je navržený? 
Skalická: já souhlasím s tím, co řekla Lenka 
Rezek: tak to zdokonalte 
H.: která organizace posílala ty dotazníky? 
Bártlová: to si posílal sám pan Hrdina, tady byla schůze s občany a s p. Hrdinou a já jsem se 
snažila lidem vysvětlit, že já ho nemohu  přinutit žádným způsobem , aby nějak hýbal s tou 
cenou, protože on nemá smlouvu s obcí. Já jsem ho už tenkrát vyzývala, on má veškeré 
přijímače na obecním majetku a s obcí nemá žádnou smlouvu, ty satelity jsou jeho , ale na 
obecním majetku 
Kohoutová: panu Rezkovi jde hlavně o to, že teď se už tam budou dělat ty silnice a je potřeba, 
aby ty kabely byly položeny dříve 
Rezek: aby nám někdo nevytýkal, že jsme to nepodpořili nebo, že jsme to zablokovali 
Bártlová: nikdo to neblokuje, já samozřejmě podporuji to, aby tam měl ty své kabely,ale pod 
podmínkou, že uzavře smlouvu s obcí 
Skalická: z jakého důvodu tu smlouvu nechce uzavřít? 
Bártlová: staví na té smlouvě s Visionem, která nijak obec k ničemu nezavazuje 
Rezek: když jsme o tom teď Lenko mluvili, tak jsi říkala, že nejsi proti tomu a ať si to tam 
pan Hrdina dělá 
Bártlová: dobře, ale ať uzavře smlouvu 
Rezek: tohle je ale vyjádření 
Bártlová: já bych nejdříve vyvolala jednání a domluvila se  
Skalická: já taky 
Rezek: tak hlasujme o obojím 
Bártlová: dobře, tak jaký návrh je váš, pane Rezek? 
Rezek: OZ nemá námitek, aby pan Hrdina a jeho firma realizovala připojení domů 
budovaných ve III. etapě na televizní a internetový signál 
Skalická: pokud uzavře s obcí smlouvu nebo bez toho? Jenom takhle? 
Rezek: no můžeme napsat, která bude podpořena případnou smlouvou 
Bártlová: případnou? 
Rezek: která bude podpořena smlouvou 
Skalická: no tak to už je něco jiného 
Bártlová: my v podstatě bychom mu mohli říct pane Rezek, seberte svých pět švestek, protože 
Vy nemáte smlouvu s obcí a máte to na obecním majetku. Takže já myslím, že pro něj bude 
rozhodně výhodnější, pokud on s obcí uzavře smlouvu. Mně dokonce bylo řečeno, že on tam 
nemá co dělat v této chvíli. Je to v podstatě v jeho zájmu, aby uzavřel tu smlouvu. 
Rezek: mě to nevysvětlujte já to vím 
Rezek: pan Hrdina má v současné době podepsáno 180 smluv , takže je předpoklad, že někteří 
lidé to budou chtít využívat 
Skalická: já jsem přesvědčena, že když bude smlouva s obcí, tak je to pro obec lepší, než když 
si tady někdo bude klást podmínky 
Rezek: já to neberu jako kladení podmínek, já to beru jako umožnění připojení 
Bártlová:  je v zájmu pana Hrdiny podepsat smlouvu s obcí, aby mohl své služby poskytovat i 
v nových domech 
Skalická: dobře tedy čtu znovu návrh usnesení :OZ nemá námitek, aby pan Hrdina a jeho 



 

firma Hero computers s.r.o. realizovala připojení domů budovaných ve III. etapě na televizní 
a internetový signál, tak jako tomu bylo v I. a II. etapě. Toto prohlášení OZ podmiňuje 
uzavřením smlouvy o poskytování těchto služeb mezi firmou Hero Computes s.r.o. a Obcí 
Rudoltice 
Skalická. Ta druhá věta se mi nelíbí 
Skalická: za podmínky,  
Bártlová: že bude uzavřena smlouva o poskytování těchto služeb mezi touto firmou a Obcí  
Rudoltice 
Bártlová: je otázka jestli tento návrh pan Rezek chce takto  
Rezek: já neříkám, že ten návrh je ideální, ale protože kdybych ten návrh realizoval pouze tak 
jak jsem chtěl já, tak by nebyl asi podpořen, protože já to tak vnímám. Myslím si, že tento 
nový návrh má předpoklad, že bude schválen, číší z toho  naše dobrá vůle. 
Skalická: čte znovu návrh: 
OZ nemá námitek, aby pan Hrdina a jeho firma Hero computers s.r.o. realizovala připojení 
domů budovaných ve III. etapě na televizní a internetový signál, tak jako tomu bylo v I. a II. 
etapě, za podmínky, že bude uzavřena smlouva o poskytování těchto služeb mezi touto firmou 
a Obcí  Rudoltice.                     

                                                                                          
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
H.: když jsme podepisovali smlouvy, tak o tom, že tam máme internet a kabelovku není nic 
psané, já to nevyužívám a já o to nemám zájem 
Bártlová:  proto se vám tady snažíme umožnit ten alternativní televizní a satelitní příjem 
Žáček: já bych vás chtěl informovat o žádosti, která byla dána na obec o odprodeji pozemku 
panu D., chtěl bych vás informovat, co je to za pozemek, abyste měli čas do příště o tom 
popřemýšlet. Jde o pozemek , který je na druhou stranu od státní silnice mezi Ústí a 
Lanškrounem směrem dolů k ostr. rybníku, je to orná půda, je to pozemek obce.  
Kohoutová: my to nijak neobhospodařujeme? 
Žáček: já si myslím, že ne, že tam je to zatravněný 
Bártlová: myslíš si to nebo to víš? 
Žáček: nebyl jsem tam 
Stránská: já navrhuji to nechat na příště 
Bártlová: ano, on nás jen informuje 
Skalická: to Dane, přímo pan starosta přišel za tebou s tou žádostí? 
Žáček: ne, to pan starosta dal panu Řehořovi a pan Řehoř to dal mně, že na to nemá čas 
Bártlová: takže to bereme jako informaci 
H.:  jak to , že na Zámečku parkují velké auta Tiráci? 
Bártlová: Já myslím, že to bude řešit stavebně-bytová komise, protože my tady se do toho 
raději montovat nebudeme. 
Skalická: pan Konečný to řešil s panem starostou, ten co tam parkuje je podle mého obyvatel 
Zámečku 
Bártlová: tady jde jen o to, tam dát dopravní značení a my s tím nemůžeme nic dělat, to může 
pouze pan starosta 
H.: tam jsou právě utrhané obrubníky, jak tam po nich jezdí 
Bártlová: teď už tohle všechno má na starosti od 1.6.2008 stavebně-bytová komise, to je pan 
Řehoř a pan Žáček, takže všechny tyhle připomínky směřujte na ně. 
Skalická: když se v noci jede na Zámečku, tak ty Tiráci ani nejsou vidět, je možné se tam 



 

lehce vybourat, když jedete k bytovkám v noci a neznáte to tam, tak jsou ty velká auta velké 
nebezpečí. 
H.: je možné předělat světla na fotobuňku?  
Žáček: to já se domluvím s panem Šrámkem 
H. pan J. také pořád říká, že to má domluveno se Šrámkem a pořád se nic neděje. 
Ch.: pořád tady říkáte, že to musí udělat někdo z firmy Vision, ale u nás jsme si to dělali sami, 
protože jeden nájemník je elektrikář a nahlásili jsme to a nebyl žádný problém 
Žáček: ze které jste p. H.  bytovky? 
H.: 602 
 
H.: chtěla jsem se zeptat jak se uklízí? 
Skalická: to má na starosti firma Svojanovská 
Skalická: vy máte nějaký problém v úklidu? 
H. : jednou se uklízí v pondělí a pak třeba v sobotu a pak uklízí až třeba za 14 dní 
Před tím uklízela taková mladá a to bylo celkem pravidelně, ale teď se pravidelně neuklízí. 
H.: chtěla bych se zeptat na co šly ty peníze , těch 6000,- Kč, který jsme zaplatili obci? Šlo by 
zjistit vyúčtování, abychom to věděli? 
Skalická: ono by šlo pověřit kontrolní výbor , aby zkontroloval kolik bylo nákladů a které 
firmě se to například účtovalo 
Skalická: KV to prověří a podá vám informace 
H.: kdybyste mi to prověřili, tak bych byla ráda, víte já mám ráda pořádek 
 
Návrh usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru zjistit vyúčtování plateb spojených 
s uzavíráním nájemních smluv v roce 2004-2007. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
Ch.: chtěla bych se zeptat, proč ze širokého okolí nevybírá jediná naše obec poplatky za psy. 
Pořád nejsou peníze, nejsou vůbec na nic a každá obec z toho má příjmy. V těch činžákách 
těch psů je hodně. Nechápu, že v bývalém zastupitelstvu se odsouhlasilo, že poplatek za psy  
se neplatí žádný. Určitě nějaká částka by se z toho vybrala a lidé by si uvědomili nějaké 
povinnosti, které jim z toho vyplývají.  
Rezek: já jsem jediný , který v OZ v té době seděl, přiznám se, že i já jsem zvednul ruku pro 
to, abychom to zrušili, bylo nám to vysvětleno tím způsobem, že náklady spojené s výběrem 
těch poplatků byly vyšší a byla velká nekázeň od platících a byla to otázka dalšího vymáhání, 
tak na návrh pana starosty došlo k tomu , že ZO odsouhlasilo tento poplatek zrušit. 
Samozřejmě, že od té doby se změnilo mnohé, obyvatel přibylo, psů přibylo, je otázka jak na 
to bude současné ZO pohlížet. 
Bártlová: v pondělí mám schůzku s p. Š. na městě ohledně obecně-závazných vyhlášek, takže 
já  to budu řešit. 
Ch.:  byla jsem se podívat na sídlišti na Zámečku a zjistila jsem, jak tam obec vysazuje 
keříčky, sází stromky, my tady jsme tady 7 let a nedostali jsme na toto ani korunu, u nás to 
musíme řešit tak, že paní Chládková všechno zakoupí a pak to vše svépomocí děláme. Pan 
Kohout mně před 2 lety slíbil, že tam u nás vysází kytičky a keříčky a dodnes tam není vůbec 
nic. Mně by zajímalo proč,tam se dává všechno a nám dolů sem nic. 
Bártlová: to nás taky hodně  zajímalo a na to jsme narazili na semináři a bylo nám 



 

zdůvodněno tak, že obec dostala pokutu za životní prostředí, obec měla za povinnost částku 
50 tis. Kč do toho životního prostředí vrátit zpátky a pokud bychom to do konce června roku 
2008 ( nám říkali na semináři) neudělali, tak peníze propadnou státu. 
Kohoutová: musí to být na Zámeček 
Bártlová: té lokalitě se to muselo vrátit 
Ch.: zajímá mne ještě jedna věc, když jsme podepisovali smlouvy o smlouvě budoucí u paní 
K., tak nám říkala, že možnost odkupu našich bytů bude po dvaceti letech. Je 7 roků pryč a 
my jsme teď s hrůzou zjistili, že my tam tu klauzuli o odkupu po 20 letech vůbec nemáme . 
Chci se zeptat jestli ten odkup měl být v nájemní smlouvě a nebo ten odkup je dán zákonem 
už tím , že tyhle byty byly s těma dotacemi 
Skalická: je to o tom, že se obec nemusí rozhodnout, že ty byty chce prodat 
Bártlová: předkupní právo máte vy jako nájemníci. Nejdříve to musí nabídnout k prodeji 
nájemcům. 
Skalická: pokud se obec rozmyslí, že to bude prodávat, tak si myslím, že prvním na řadě 
v odkupu jsou nájemci 
T.: vy říkáte, že si to myslíte, ale víte to? 
Skalická: já to vím, já jsem tímto způsobem od obce kupovala byt, nabídli to nejdříve 
nájemníkům, který byt užívali 
Žáček: obec to může prodat někomu jinému, když současný nájemce o to neprojeví zájem 
Kohoutová: některá města to takhle řeší, že prodají jednorázově tomu, kdo má zájem, např. 
realitní kanceláři  
Ch.: tady jste se bavili o té údržbě zeleně a my platíme částku 235,- Kč měsíčně a my jsme se 
domlouvali na bytovce, že pokud nebude toto udržováno pravidelně, protože my to platíme 
pravidelně, my se vydáme za právníky a podáme žalobu, že není plněna smlouva ze strany 
obce 
A ještě jsem se chtěla zeptat, paní Skalická končí v komisi? 
Skalická: já jsem byla zrušena 
Bártlová: komise byla zrušena a byla založena nová 
Ch.: a kdo je v té komisi? 
Skalická: pan Žáček a pan Řehoř 
Ch.: a dál? 
Skalická: tam mají napsáno, že si mohou ještě někoho sehnat 
Ch.: to mi připadá nelogické, bylo by dobré aby v té komisi bylo více lidí, kteří budou 
propojeny s domovními důvěrníky, aby tam byla vazba 
Ch.: a Vy jste paní Skalická byla odvolána? 
Rezek: byla už podruhé odvolána 
Kohoutová: byla zrušena a následně byla utvořena komise stavebně-bytová 
Rezek: mně by Dane zajímalo, jak jste mohli tu funkci přijmout, když jste věděli, že ta komise 
pracuje dobře. Já bych v takovém případě tu funkci nepřijal, protože kdyby pan starosta 
nikoho neměl, tak by tu komisi nezrušil 
Skalická: on by to zrušil, protože já jsem prostě moc dělala 
Bártlová: třeba si Dan myslí, že Iva pracovala špatně 
Žáček: nemyslím si, že Iva pracovala špatně, ale pan starosta bytovou komisi zrušil a požádal 
nás abychom vstoupili do nově zřízené komise a my chceme aby to nějakým způsobem 
pokračovalo, tak jsme to přijali 
Rezek: když jste neviděli důvod proč ji ruší, tak nechápu proč jste tu funkci přijali? 
Skalická: já musím říci toto, že já jsem nikdy nedostala pravomoc rozhodovat o opravách 
v bytech, když jsme s Lenkou tu komisi zakládaly, tak jsme obešly všechny bytovky dole 
v obci a sepsaly jsme závady a já jsem tenkrát telefonovala starostovi, že je potřeba u pana K. 
a tak dále. On mi na to řekl, že mám sehnat minimálně 5 firem, které by tuto závadu opravily 



 

a na zastupitelstvu, že se udělá výběrové řízení, která firma bude levnější a pak , že to já mohu 
uskutečnit. A když já jsem sháněla firmy a pak jsme o tom mluvili druhý týden tak mi starosta 
řekl, že máme vlastní firmy jako je Vision a že nechápe, proč bychom měli oslovovat firmy 
jiný. Od té doby jsem musela oslovovat pouze firmu Vision  a bohužel do statutu bytové 
komise mi pan starosta nedovolil vůbec to, že se mohu starat o opravy, dokonce nechtěl, 
abych se vůbec chodila dívat na to, co v těch bytech je potřeba opravit.  
Bártlová: paradox je v tom, že nová komise tyto pravomoce má. 
 
Ch.: chtěla jsem se zeptat místostarostky, když bude uvolněná jestli bude mít možnost 
ovlivnit práci této komise nebo to bude mít jen starosta? 
Bártlová: já do toho nemám co mluvit 
T.: já bydlím v bytovce a chci se zeptat do jaké částky já musím v bytě opravovat? 
Skalická: toto není řešeno v domovním řádě a já jsem teď dávala Danovi návrh nového 
domovního řádu a tam jsme se to snažili i nějakým způsobem řešit 
T.: protože odcházejí u nás kotle, šeredně teda, po pěti letech a to není částka malá 
Skalická: já si myslím, že zrovna ty kotle jsou obce 
T.: protože já zaplatím za výměnu trojcestného ventilu tři tisíce korun 
Ch.: jde o to jestli existuje vyhláška, která hovoří o drobných opravách v bytech. 
Do dnešního dne nemáme záruční listy na ty kotle. Ptala jsem se na to na inspektorátu, kde mi 
bylo řečeno, že může nastat veliký průšvih v momentě, kdy by došlo k výbuchu, protože mi 
nemáme ani jeden rok potvrzenou revizi. Revize by měl nechat udělat ale majitel. 
Bártlová: já jsem s panem D. mluvila minulý týden o těch záručních listech a on mi říkal, že 
Vám jsou už stejně teď k ničemu, protože už je po záruce. Maximálně tam je návod, říkal.  
Ch.: bylo by možné chtít od zastupitelstva, aby nám někdo zjistil jestli na tohle existuje 
vyhláška nebo zákon, abychom my věděli, co a jak 
Dále bychom chtěli, aby když bude termín zasedání, aby byly dávány plakátky na nástěnky. 
B.: chtěl jsem se zeptat jak je to s tou kontrolou těch pravomocí 
Bártlová: paní Mgr. Hamplová mi volala před chvílí a slíbila mi, že do zpravodaje bude mít 
hotový právní rozbor k těm dvojkolejným usnesením.  
Ch.: a jak měl být ten audit, ten se posouvá na neurčito? 
Bártlová: myslíte z toho ministerstva? Prozatím, abychom se vyhnuli tomu, že bychom mohli 
poškodit obec, tak nejdříve jsme to udělali cestou právního výkladu paní Mgr. Hamplovou.  
Pokud to budou výsledky špatné ať  na jednu nebo na druhou stranu, tak se s tím rozhodně 
bude muset něco udělat. Ne , že by se to rozplynulo. 
 
 
Zasedání skončeno v 22.35 hodin. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/29/05/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu 
 
b) ZO doporučuje starostovi  zajistit dopravní značení v alejích v lokalitě Zámeček 
 
c) Zastupitelstvo obce povoluje umístění satelitních, příp. internetových antén na střechy 
obecních bytových domů v lokalitě Zámeček, a to za těchto podmínek: 

1)nad střechu obecního bytového domu může být pro tyto účely zbudován odbornou 



 

firmou Miriam Svojanovské se sídlem v Lanškrouně, Vančurova 66, max.  jeden stožár, a 
to  za podmínek, stanovených v nabídce této firmy na úpravu střešní krytiny ze dne 
19.5.2008 
2)v jednotlivých obecních bytových domech bude ujednocen systém (poskytovatel) takto 
umožněného satelitního příjmu  
3)umístění satelitního přijímače na stožár včetně rozvodů do jednotlivých bytových 
jednotek bude proveden výhradně odbornou firmou, jejíž výběr bude předem projednán 
s pověřeným zástupcem obce 
4)veškeré náklady spojené s instalací stožáru, umístěním a provozem satelitního přijímače 
a s tím spojených rozvodů  si nesou nájemci sami a takto předpokládané náklady budou 
obci uhrazeny před započetím úprav střešní krytiny jednotlivých bytových domů 

Zastupitelstvo obce pověřuje p. Oldřicha Rezka jako odpovědnou osobu k zajištění této akce. 
 
d) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření mandátní smlouvy ve znění dle 
předloženého textu smlouvy s Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou specializující se na právo 
obcí a měst. Zastupitelstvo pověřuje jejím podpisem místostarostku obce paní Lenku 
Bártlovou.  
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu za služby specifikované v mandátní smlouvě tak, jak je 
uvedeno v jejím znění a to, z rozpočtu obce.   

e) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k p.p.č. 19/3, 18, 3401/3 a 3150/1, uzavřené mezi Obcí Rudoltice a ČEZ 
Distribuce, a.s., č..j IV-12-2003990/1. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu této  smlouvy. 
 
f) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 2/2008. 
 
g) Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření obce Rudoltice z hospodářské 
činnosti za rok 2007 ve výši 10.128.918,38 Kč do fondu hospodářské činnosti. 
 
h) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 ze dne 28.3.2008. 
 
ch) Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o změně hranice obce, uzavřenou mezi Obcí Ostrov 
a Obcí Rudoltice dne 27.5.2008 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o změně hranice obce. 
 
i) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 89/23 – trvalý travní porost  o výměře 76  m2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 v celkové výši 760,- Kč L. a V. J., .. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
j) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí fin. podpory na hospodaření 
v lesích podle písmen B až D  Zásad pro poskytování podpor na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu  této žádosti. 
 
k) Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) určuje dlouhodobé uvolnění ze 
zaměstnání pro výkon funkce místostarostky Lenky Bártlové, počínaje 1.7.2008. 
 
l) Ve smyslu Nařízení vlády ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 



 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se 
stanovují, následující výše odměn za výkon funkce 
 
a) počínaje 1.6.2008: 
 
neuvolněný starosta: 22.260,- Kč (8.780 + 12.537 + (5x 187,4) 
člen zastupitelstva: 510,- Kč (340 + 170) 
člen zastupitelstva + člen komise nebo výboru: 1.350,- Kč (340 + 170 + 840) 
člen zastupitelstva + předseda komise nebo výboru: 1.580,- Kč (340 + 170 + 1070) 
 
b) počínaje 1.7.2008: 
uvolněný místostarosta: 32.590,- Kč (19.110 + 12.537 + (5x 187,4) 
 
m) Příští zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 26.6.2008 ve 20.00 hod. v budově 
obecního úřadu. 
 
n) OZ nemá námitek, aby pan Hrdina a jeho firma Hero computers s.r.o. realizovala připojení 
domů budovaných ve III. etapě na televizní a internetový signál, tak jako tomu bylo v I. a II. 
Etapě, za podmínky, že bude uzavřena smlouva o poskytování těchto služeb mezi touto 
firmou a Obcí  Rudoltice.                     
 
o) ZO ukládá kontrolnímu výboru zjistit vyúčtování plateb spojených s uzavíráním nájemních 
smluv v roce 2004-2007. 
 
p) schvaluje příspěvek obce na Dětský den u Řehořů ve výši 3000,-  Kč 
 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
a) OZ ukládá starostovi obce aby se účastnil dalších zasedání 
b) p. Žáčkovi a p. Řehořovi zajistit úpravu domovního řádu(přebírají po p. Skalické, 
v souvislosti s jejím odvoláním) 
c) p. Žáčkovi zajistit u úklidové firmy problémy s uklízením na BD č. 602 
d) Bártlová měla zajistit vyhlášku o pohybu psů 
e) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních bytových domů 
v obci 
f) ZO doporučuje starostovi  zajistit dopravní značení v alejích v lokalitě Zámeček 
g) pan Kohout měl zajistit zavezení kořenů v aleji 
h) Kohoutovi zajistit osivo u BD č.610 a 612 
ch) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
i)Kohoutovi zajistit změnu stanoviště a Žáčkovi se ukládá zajistit podloží u nových kontejnerů 
j) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261 
k) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat starostovi k posouzení 

l) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a čištění 
m) Zastupitelstvo obce pověřuje p. Oldřicha Rezka jako odpovědnou osobu k zajištění akce 
příjmu alternativního televizního internetového příjmu 
n) Zastupitelstvo pověřuje podepsat s advokátní kanceláří Mgr. Hamplové místostarostku 
obce paní Lenku Bártlovou 
o) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu  smlouvy o zřízení věcného břemene 
k p.p.č. 19/3, 18, 3401/3 a 3150/1, uzavřené mezi Obcí Rudoltice a ČEZ Distribuce, a.s., č..j 
IV-12-2003990/1. 
p) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o změně hranice obce 



 

q) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemku s manželi 
J. 
r)ZO pověřuje místostarostku k jednání s panem K. a p. M.ohledně žádosti o odkoupení 
pozemků č. 365/2, 365/3, 3088/22, 3451/4 a 366/1  
ř) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu   žádosti o poskytnutí fin. podpory na 
hospodaření v lesích podle písmen B až D  Zásad pro poskytování podpor na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.  
s)p. Rezkovi nekontaktovat firmu Hero Computers s.r.o. ohledně připojení Zámečku ve III. 
etapě 
š) pan Žáček zjistí jestli si mohou nájemníci předělat světlo venku na fotobuňku a dále jak je 
to se stáním „tiráků“ na Zámečku 
t) ZO ukládá kontrolnímu výboru zjistit vyúčtování plateb spojených s uzavíráním nájemních 
smluv v roce 2004-2007. 
u) p. Řehoř zalepí dlažbu na bytovce čp. 261 
 
 
Zapsala: Iva Skalická 
 
 
Ověřili: p. Kohoutová, p. Rezek 
 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Iva Skalická 
 
 


