
 

ZÁPIS  
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 1. 7. 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) Odvolání RNDr. O. Kolomého z funkce starosty obce 
4) Personální změny (s.r.o., přísp. org.) 
5) Revize právních vztahů 
6) Mandátní smlouvy 
7) Vedení účetnictví 
8) Správa bytového fondu 
9) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (p.p.č. 4216/1, 4293/15, 

4293/23) 
10) Žádosti o koupi pozemků – p.p.č. 4245/1 a č. 365/2, 366/1, 3088/22, 3451/4 
11) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 
12) Diskuse 

 
 

 
Přítomni: Bártlová, Skalická, Kohoutová, Stránská, Rezek, Řehoř, Žáček 
Nepřítomni: Kolomý, Janisch  
 
Hosté:  Petr Sychra, prokurista společnosti Mouřenín 
  
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
Program:  
 
   
1) Zahájení jednání ve 20.00 hod. 
 
Bártlová: Ještě před tím, než přistoupíme k programu zasedání bych velice ráda poděkovala 
všem občanům, kteří se podíleli na odstraňování škod, zapříčiněných středeční vichřicí, která 
se přehnala přes naši obec. Nelze samozřejmě jmenovat konkrétní jednotlivce, není to dost 
dobře možné. Domnívám se, že téměř každý, kdo měl nohy a ruce se všemi možnými silami 
snažil okamžitě pomoci. Z místních organizací jmenujme za všechny např. jednotku 
dobrovolných hasičů nebo obecní s.r.o. se svou mechanizací a další.  Je třeba určitě poděkovat 
i pracovníkům ČEZ ale i profesionálním hasičům. 
 
 
Bártlová: Navrhuji doplnit program jednání, a to: 

- bod č. 9 o prodej p.p.č. 4245/38  
- bod č. 11 – Závěrečný účet obce 



 

- bod – Usnesení starosty č. sta/08/07/01/1 
 
 

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: Vladimír Řehoř, Iva Stránská 
 
 

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

        PRO: 7   
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
 
3) Odvolání RNDr. Oldřicha Kolomého z funkce starosty obce 
 
Bártlová: Čte právní hodnocení Mgr. Jany Hamplové 
 
 
Návrh usnesení: 
 
ZO odvolává RNDr. Oldřicha Kolomého z funkce starosty obce. 
 
ZO pověřuje do doby volby nového starosty obce místostarostku obce Lenku Bártlovou 
výkonem pravomocí starosty. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5     
PROTI: 1 

        ZDRŽEL SE: 1 
 
 
Usnesení starosty č. sta/08/07/01/1 
 
Skalická: Čte Usnesení starosty č. sta/08/07/01/1 
 
Bártlová: Ty útoky na mě bych odrazila asi takhle: Oznámení o zasedání zastupitelstva musí 



 

viset min. 7 dní před zasedáním. Je to 7 x 24 hod. Tak hovoří zákon. Jsem tam napadána, že 
jsem sama porušovala těch 7 dní, tak to bylo tehdy, když viselo oznámení o zasedání 
permanentně na úřední desce s tím, že každý týden ve čtvrtek je zasedání. A v době kratší než 
7 dní se vyvěšovalo upřesnění programu, protože se nám nelíbilo, že v tom programu nebylo 
vůbec to o čem se jedná. To bylo kratší 7 dní. Měla jsem to zkonzultované s právníky a bylo 
to v pořádku. O tom, že pan starosta vyvěsil oznámení o tomto zasedání v době kratší jak 7 
dní, jsem se přesvědčila, když to viselo 20. na webu a v ten den to neviselo ani na fyzické 
úřední desce, což není ani 7 dní. Konzultovala jsem to dokonce s ministerstvem, bohužel, já 
už prostě vše konzultuji s ministerstvem. Oni mi řekli, že tohle samozřejmě nelze akceptovat 
a že já jako místostarostka, což jsem součástí obecního úřadu, mohu oznámení o zasedání 
vyvěsit na úřední desce. Takto mi to bylo řečeno. Pan starosta prostě většinou věcí takhle 
obrátí. Dále se chci vyjádřit k tomu, jestli si uvědomujeme do čeho jdeme. Já Vám teď řeknu 
stavy účtu k včerejšímu dni. Ty stavy účtů jsou ještě menší než Vám teď řeknu, protože včera 
byly zaplaceny faktury, což mám informace z několika zdrojů tady na obecním úřadu, 
abychom byli bez peněz. K dnešnímu dni disponuje obec s částkou 2.800.000,- Kč, z toho 
podnikové spoření pana starosty je 2.765.181,- Kč, půjčka obci pana M. je 373.000,-Kč a paní 
Š. 124.000,- Kč. To znamená, že kdybychom teď měli vše vrátit, jsme půl milionu v mínusu. 
Mně je to totiž úplně jasné o co tady jde. Musím k tomu říci jedno. Myslím si, že pan starosta 
hazarduje naprosto šíleným způsobem s veřejnými prostředky obce a drží tak zastupitelstvo 
„v šachu“, protože ví, že jinak jsme „v kýblu“. 
Další věc: Kauce ve výši 3-měsíčního předplaceného nájmu. Od března r. 2006 novela 
občanského zákoníku říká, že pronajímatel může požadovat 3-měsíční nájem dopředu jako 
kauci. Budu citovat: „Vybírání kauce - od r. 2006 mají pronajímatelé bytu právo požadovat po 
nájemci kauci jako záruku pro případ nezaplacení nájmu. Vybírání kauce umožňuje 
pronajímatelům, což je v tomto případě obec, od března r. 2006 rozhodnutí požadovat. 
Složení kauce je sice podle zákona v rukách pronajímatele, nicméně nájemce má vždy 
možnost rozhodnout se zda nájemní smlouvu uzavře či nikoli. Kauce může být požadována 
pouze nájemních smluv uzavíraných po nástupu kaucí. Pokud jde o nájemníky, kteří mají 
nájemní smlouvy z doby před nástupem kaucí, je jedinou možností vzájemná dohoda o kauci 
mezi pronajímatelem a nájemcem. Jestliže se pronajímatel pro kauci rozhodne je oprávněn 
požadovat, aby nájemce složil určité peněžní prostředky k zajištění závazku z nájmu. 
Nájemce je zároveň zákonem chráněn před možným zneužitím tohoto obnosu, neboť peníze 
je pronajímatel povinen složit na zvláštní bankovní účet společný pro všechny nájemce. Není 
tedy možné prostředky spotřebovávat, uložit na soukromý účet nebo je držet v hotovosti. 
V případě, že dojde k vzniku pohledávek na nájemném, úhradách za služby nebo nájemce 
neplní další závazky z nájmu, je možné použít peníze z kauce a pronajímatel si je může na 
tyto pohledávky započítat. Jako pronajímatel však nejste oprávněn použít kauci podle svého 
uvážení ale můžete tak učinit jen z důvodů uvedených v zákoně. Ty důvody jsou : rozhodnutí 
soudu, rozhodčí nález a nebo uznání dluhu nájemcem. 
Obec s těmi prostředky nesmí hospodařit. Obec si správně má zřídit účet, kde budou ty 
prostředky uloženy, aby nedošlo ke zneužití. Naše obec nemá žádný zvláštní účet a peníze 
z kauce jsou spotřebovávány. Peníze z kauce nejsou. 
 
Diskuse: 
Dotaz: Já jsem z té 1. etapy, která tu kauci také skládala a když nám pan starosta trvdí, že dluh 
na nájemném je zhruba 600.000,-- Kč a když to spočítám – v bytovce je 13 bytů plus 1. etapa, 
to je skoro 800.000,-- Kč. 
Bártlová: Kauce má dělat cca 2 miliony. 
Dotaz: Když ty peníze nejsou na účte tak kde jsou? V tom případě můžeme podat na pana 
starostu žalobu. On má 2 roky mé peníze. 



 

Dotaz: Jaká že má být celková částka na tom účtu? 
Bártlová: Počítala jsem to tady na 18 domů na Zámečku a asi 1.800.000,-- Kč. Je to jen hrubý 
odhad. To neberte v potaz. 
Dotaz: Mluvili jste o stavech na účtech a pohledávkách. Obec má málo pohledávek? 
Bártlová: Pohledávky vyčíslil pan starosta. Vyčíslil asi 600.000,- Kč po Zámečku a asi 
112.000,- Kč tady dole. To je další věc. My jsme samozřejmě rozhodli o právním zastoupení 
obce, abychom mohli tyhle pohledávky vymáhat okamžitě. Když se schválila smlouva, pan 
starosta předal všechny materiály jedné advokátní kanceláří někde ve Svitavách, takže já 
vůbec neznám další osud. Ale máme tady zástupce správy bytového fondu. S nimi už jsme 
domluvení na tom, že bychom pak řešili to vymáhání prostřednictvím nich. 
Samozřejmě dále uvádím další důvody pro odvolání starosty: 
 

- Komunikace a spolupráce žádná 
- Rozhodování z pozice moci 
- Vydávání protiprávních rozhodnutí 
- Právní hodnocení usnesení starosty vyhotovené Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou 
obce - Je mi jasné, že pan starosta napadá to právní hodnocení ale proto se udělá právní 
revize vztahů. Paní Mgr. Hamplová se přímo specializuje na veřejnou správu a absolutně 
odmítám, jak jsem osočována, že je to právě, že jsem to objednala já. Jenom uvedu asi 
toto: Byla jsem s usneseními pana starosty u několika právníků a dokonce jsem byla i na 
odboru dozoru a dohledu v Ústí nad Orlicí, který spadá pod ministerstvo a neslyšela jsem 
jiný názor než ten, který je tady na tom papíře. 
- Neúčast na zasedání OZ 
- Nerespektování rozhodnutí zastupitelstva, bojkotování rozhodnutí OZ, neschopnost 
akceptace připomínek 
- Střet zájmů 
- Čas pro občany.... 

 
Dotaz: Myslím si, že nic z toho by nemuselo nastat, kdyby pan starosta chodil řádně na 
zastupitelstvo, chodil na ty pravidelné schůze. Tohle všechno se mohlo lidem dávno objasnit. 
Ne aby zamlžoval a zpravodaj vydával jednou za rok. Nezjistilo se z něj jak to vypadá 
s rozpočtem, konečná čísla a nikdo nic nevěděl. Buďme objektivní. Týká se to všech obyvatel 
obce a hlavně nás, kteří bydlíme v bytovkách a pokud je to vše tak jak jste četla v tom 
právním výkladu paní Bártlová asi bychom měli být rádi, že se s tím bude něco dělat. Nebudu 
na Vás dávat špínu jenom proto, že by měl být pan Kolomý dnešním dnem odvolán. To by 
bylo neseriózní. Chodila jsem na zastupitelstva hodně a vždy se hovořilo o tom, že když 
proběhle nějaká kontrola tak byla pokaždé v pořádku a nikdy se nic nenašlo. A proto si lidé 
mysleli, že je vše v pořádku. Pokud je vše v pořádku a vy jste udělali právní výklad a další 
finanční rozklady a pokud bude vše v pořádku tak doufám, že se starostovi omluvíte za to, že 
jste jednali neprávem a poškodili ho. Pokud se zjistí, že tam bylo něco za hranou zákona, je 
důležité, aby to věděli lidé a hlavně ti noví, že se opravdu konečně našel někdo, kdo to 
rozklíčí. Hlavně ať se dohledají peníze. Aby měla obec na účtech minimální stav a my 
předpláceli nájemné a nevěděli kde ty peníze jsou. Pan starosta mohl mít odvahu a nic z toho 
nemuselo vzniknou, třeba ani to odvolání. 
Bártlová: Já jsem řešila otázku jestli rezignovat nebo udělat to co děláme, protože v tomhle se 
už dál jet nedá. Uvědomuji si, že to může obec strašně poškodit. 
Dotaz: To ale není Vaše vina. Mělo se to udělat už dávno a pokračovalo by to jinak. 
Dotaz: Snad tu byl NKÚ? 
Skalická: Když se podíváte na stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tak jsou tam 3 
žaloby podané na obec. Prohráli jsme to a uvidíte kolik peněz jsme prohráli. Teď se s tím 



 

úřadem soudíme. Je zaplacen kolek ve výši 4.000,-- Kč. Není to zanedbatelná částka.  
Bártlová: Jsou tam některé žaloby, protože některé byly promlčeny. 
Skalická: 1. etapa je promlčená a druhá ne. Třetí se teprve staví. 
Bártlová: Třetí se na to ale nevztahuje, protože tam byla změna zákona. 
Skalická: Teď se tedy budeme s tím úřadem soudit. Finanční úřad to předal NKÚ a NKÚ to 
předalo tomu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Bártlová: Ptám se Vás jako veřejnosti co byste dělali na našem místě? 
Dotaz: Dělali bychom to co vy. 
Dotaz: Proč si každý neuděláte svůj program a nekonají se volby? 
Stránská: Vás vůbec nezajímá jestli máme nebo nemáme pravdu. 
Dotaz: Nemáte pravdu ani jeden. 
Stránská: Já jsem se nechtěla vyjadřovat k tomu, co tam bylo napsané, že jsem prohlásila. Je 
to zčásti pravda co jsem prohlásila, ten konce není pravdivý. Vyjádřím se tak: Bojovali jsme 
za to, abychom věděli o čem hlasujeme. Ne že budeme figurky, které budou jen zvedat ruku. 
Které budou dobré, když se nebudou na nic ptát a jenom to odsouhlasí a půjdou domů. 
Vybojovali jsme to, že jsme tam dostali Dana Žáčka, kterému slíbil, že ho do toho účetního 
programu zasvětí. Můžete se Dana zeptat jak to dopadlo. Volby jsou také řešení ale když už 
jsme se do toho dali tak to zkusíme rozlousknout. Když to nepůjde tak to bude naše prohra, 
prohra nás všech. 
Bártlová: To ale není o naši prohře. Nevěřili byste, co se tady poslední dny dělo. 
Dotaz: Tady jsou dvě naprosto neslučitelné koncepce. Koncepce pana Kolomého a Vás. Vy 
jste se pokoušeli domluvit a nedomluvíte se. Máte nějakou koncepci co budete s obcí dělat? 
Bártlová: Abychom prosadili alespoň správu bytového fondu, která tady absolutně nefunguje, 
což můžou potvrdit nájemci obecních bytů. Máme správu bytového fondu, máme smlouvy na 
účetnictví, máme revize právních vztahů a mám mandátní smlouvu s ing. Jirgesem z D., který 
bude dělat manažera staveb. Mám i případného stavbyvedoucího. Nemáme peníze... 
 
 
4) Personální změny (s.r.o., přísp. org.) 
 
Bártlová: Protože tady bylo na podzim něco podobného, paní Kohoutová by asi mohla 
vyprávět, v podstatě to skončilo fiaskem proto, že nám byly zaraženy peníze z úvěru. 
Kohoutová: Tenkrát se stalo to, přestože do té doby měl pan starosta přesně rozvrženo, kdy se 
budou platit jaké faktury. Některé se platily pravidelně, některé se platily podle dohody. S ním 
bylo domluvené, že se budou platit až ke konci roku ale protože se pan starosta najednou 
rozhodl odstoupit tak vím, že určití lidé, kteří se pohybují na stavbách přesvědčovali právě ty 
šéfy firem atd., aby si okamžitě daly faktury proplatit, protože peníze nebudou a pak už jim to 
nikdo nezaplatí. Takže najednou se začali kupit faktury a bylo to za několik milionů. Co se 
dalo peníze „schrastit“ tak jsme „schrastili“ a zaplatily se faktury. Já nebudu rozvádět všechno 
,protože jsem si prožila své. Zůstalo ale pak ještě na úvěru nevybraných 5 milionů. Stavby 
Rudoltice, naše firma, má 10-milionový úvěr, je to překlenovací úvěr, který se používá právě 
na ty stavební práce. Pak když je dohotovena určitá část tak se čerpají dotace a dělá se takové 
kolečko. Byla ještě rezerva, měli jsme tam 5 milionů, které jsme mohli použít na to, aby se 
pokračovalo. Jenomže „kluci“ chtěli zvrátit situaci, tak pan ředitel firmy Stavby Rudoltice pan 
Suchý řekl, že ty peníze nepoužije, protože nám nedůvěřuje, že bychom to splatili do termínu. 
Můj příkaz k použití těch financí k proplacení faktur nerespektoval. Řekl, že použije tyhle 
peníze jen za předpokladu, že bude dělat ekonoma staveb pan Kolomý. Načež pan Kolomý 
řekl: „Buď všechno nebo nic.“ Buď bude dělat ekonoma ale taky starostu a nebo nebude nic. 
Přitom vlastně bylo by se to vyřešilo. Klidně se mohlo pokračovat dál, protože oni to stejně 
nesplatili. Stejně se vzal další úvěr, tak jak se to dělá pravidelně, aby se zaplatil ten předchozí. 



 

Navíc zablokovali i peníze, které byly z prodeje z pozemků. My jsem odsouhlasili prodej 
pozemků několikerých a čekali jsem, že budou peníze za ty pozemky. Úmyslně se to 
blokovalo ale okamžikem kdy jsem odstoupila, kdy jsem byla donucena odstoupit, okamžitě 
najednou začali chodit jedna proplacená smlouva za druhou. Najednou to všechno šlo. Oni 
předpokládali, že odstoupíme, protože si nebudeme vědět rady. Neodstoupili jsme, tak to 
řešíme touhle formou. 
Bártlová: Na základě této zkušenosti jsme nuceni odvolat z postu jednatele společnosti jak 
Miloše Šrámka tak z postu vedoucího společnosti Staveb Jaroslava Suchého, bohužel, protože 
předpokládáme, že se stane to samé, co se stalo tenkrát. 
Skalická: Dane máš nadále chuť setrvat ve funkci druhého jednatele? 
Žáček: Pokud mě zastupitelstvo neodvolá zůstanu dál jednatelem. 
Skalická: Důvěřuješ tedy stávajícímu zastupitelstvu? 
Žáček: Ano. 
 
a) Návrh usnesení: 
 
Rozhodnutí ZO v pravomoci jediného společníka obchodní společnosti obce: 
 
ZO za obec Rudoltice jako jediného společníka obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
se sídlem Rudoltice č.p. 95, IČ: 64254470 odvolává jednatele společnosti Miloslava Šrámka, 
nar. 23.5.1970. 
 
ZO za obec Rudoltice jako jediného společníka obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
se sídlem Rudoltice č.p. 95, IČ: 64254470 jmenuje jednatelem společnosti p. Eriku 
Kohoutovou, nar. 1.6.1953. 
 
b) Návrh usnesení: 
 
ZO odvolává vedoucího příspěvkové organizace Stavby Rudoltice pana Jaroslava Suchého 
z funkce vedoucího organizace, a dále rozhoduje, aby byla panu Jaroslavu Suchému navržena 
dohoda o ukončení pracovního poměru s odstupným v zákonné výši sjednaným dohodou 
z důvodu nadbytečnosti, a v případě nepřijetí dohody aby mu byla v souladu s platnými 
právními předpisy dána výpověď pro nadbytečnost. 
 
ZO jmenuje vedoucím příspěvkové organizace Stavby Rudoltice p. Oldřicha Rezka, nar...... 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 
 
 
5) Revize právních vztahů 
 
Bártlová: Mgr. Hamplová mi říkala, že je potřeba udělat revizi právních vztahů, abychom 
předešli případným škodám, které by se mohly stát. Mám tady navrženou smlouvu o 
poskytnutí právních služeb - revize právních vztahů je specifikována revizemi usnesení 
zastupitelstva a rozhodnutí starosty obce za období od r. 2004 – 2008, revize platných 



 

smluvních vztahů obec, revize právních vztahů právnických osob založených nebo zřízených 
obcí, smluvních vztahů dotýkajících se nemovitostí od r. 1998 a další popřípadě dle zadání. 
Zprávu o výsledcích revize předloží obci do 15. září 2008 v písemné podobě s tím, že zpráva 
bude obsahovat – zjištěné výsledky, jejich právní hodnocení a doporučení případně nápravy či 
metodická doporučení pro další práci orgánu obce. Za činnost uhradí obec zálohu 25.000,-- 
Kč do 15 dnů a po odevzdání zprávy doplatek, který bude účtován dle časové náročnosti. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje dohodu o provedení revize právních vztahů obce (právní audit) v rozsahu 
Usnesení zastupitelstva, vybrané smluvní vztahy a smluvní vztahy právnických osob 
založených či zřízených obcí dle zadání, a uzavření dohody v navrženém znění.  
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Mandátní smlouvy 
 
Bártlová: Pan Jirges už si stavbu procházel. Ubezpečuje mě, že v tom není žádný problém, že 
se zbytečně obáváme. Ale mj. mi třeba řekl, že tam je propadlá kanalizace a že bychom to 
měli reklamovat. Takže jsem se ptala ing. Smejkala, kdo dělal kanalizaci, kdo by to měl 
reklamovat. Na to dostávám vždy rozpačité odpovědi s tím, že se ví kdo to dělal ale v podstatě 
se to reklamovat nemůže. Bylo mi vysvětleno, že to je nejspíš tím, že tam není nějaké podloží. 
Musí se tam dát nějaké pevné podloží, pak se tam dává ta kanalizace a další podloží a potom 
se to teprve zasypává hlínou. Tohle to vypadá, že tam bylo šetřeno na podloží a zasypalo se to 
pouze hlínou, to ale cituji pouze slova odborníka. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZO schvaluje výpověď mandátní smlouvy uzavřené mezi Obcí Rudoltice a Miloslavem 
Šrámkem dne 13.6.2007.  
 
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi Obcí Rudoltice a panem Vítězslavem Jirgesem, IČ: 
10525076 se sídlem 28. Října 22, Lanškroun dle předloženého návrhu textu smlouvy. 

xxx 
 
V ostatním zůstává text smlouvy beze změn, zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce Lenku 
Bártlovou jejím sepsáním ve schváleném znění a podpisem.    
 

 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 
 



 

 
 
 
 
7) Vedení účetnictví 
 
Bártlová: Oslovili jsme opět pana Nováka, zda by nám nepomohl s vedením účetnictví jak 
Staveb Rudoltice tak Visionu Rudoltice. Pan Novák souhlasil a máme 2 smlouvy na vedení 
účetní evidence mezi firmou Nováková Ilona – EIS a firmou Vision Rudoltice a to samé mezi 
firmou Nováková Ilona – EIS a firmou Stavby Rudoltice. Cena je stanovena základní částkou 
3.000,-- Kč. Pohyblivá částka bude určována porovnáním počtů účetních obratu daného 
období se stanovenou základnou ve výši 100 účetních obratů. Počet účetních obratů nad tuto 
základnu bude hrazen částkou 19,-- Kč. Obě smlouvy znějí na stejnou částku. 
 
Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy na vedení účetní evidence mezi Ilonou Novákovou – EIS se 
sídlem v Lanškrouně, ul 28. října čp. 200 a  STAVBY Rudoltice, přísp. org. 
 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy na vedení účetní evidence mezi Ilonou Novákovou – EIS se 
sídlem v Lanškrouně, ul 28. října čp. 200 a  VISION Rudoltice, s.r.o. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 6     
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 
 
Dotaz: Byl vyhlášen na tohle veřejný konkurz? 
Bártlová: Ne. Není potřeba. 
Dotaz: A co na stavbyvedoucího? Také ne? 
Bártlová: Ještě nebyla uzavřena smlouva se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí si určují Stavby. 
To nemá se zastupitelstvem nic společného. To abych vám pravdu řekla, tak to bylo minule 
úplně stejně v tom, že byl odvolán nebo že skončil stavbyvedoucí jsme se dozvěděli úplně 
náhodou. Nikdo nám to neoznámil. Na místo stavbyvedoucího byl plánován Robert Kolomý. 
Dotaz: Chci se zeptat na ing. Smejkala? 
Dotaz: A on dělá stavební dozor? 
Dotaz: A měl pan Smejkal dozor i nad kanalizací? 
Bártlová: Ano. 
Dotaz: Tak ať jí opraví kanalizaci on. 
Bártlová: Nevím jestli stavební dozor má opravovat kanalizaci. 
 
 
8) Správa bytového fondu 
 
Bártlová: Prosím pana prokuristu jestli by nám k tomu mohl něco říct. Důvody jsou takové, že 
máme pocit, že tady není organizačně zvládnutý takový počet bytu jaký tu v současné době je. 
Množí se stížnosti z řad nájemníků. Třeba právě teď byly posílány nějaké dodatky ke 
smlouvám v délce dvou měsíců s tím, že mi to bylo odůvodněno tak, že se to nestihlo dřív a 
že pokud ty lidi něco dluží tak jim poslali smlouvu na dobu dvou měsíců s tím, že pokud to 
oni dorovnají tak se jim prodlouží o další 2 roky. Tohle v současné době bohužel 



 

neovlivníme. K tomu má pravomoc pouze pan starosta. 
Stránská: Myslím, že by nám mohl pan prokurista osvětlit, co vlastně budou zjišťovat, co 
budou hlídat. 
Sychra: Představím naši společnost. Sídlíme ve Svitavách a zabýváme se nestranně realitní 
činností, na druhou stranu se také zabýváme správou bytového fondu. Ta poptávka, kterou 
jsme byli oslovení, vlastně paní Bártlovou, spočívala v tom, abychom prováděli správu 
bytových domů, což se rovná správy těch všech bytů. My teď momentálně zajišťujeme pro 
nějaké obce v regionu Svitavska. Děláme to v obci Březová nad Svitavou, v Brněnci a Janově 
u Vysokého Mýta, kde je asi taky zhruba 30 bytů. Teď jsme dostali zakázku ještě na 24 bytů 
ve Vítějevsi a tím bych prezentoval to, že tedy zkušenosti s těmi byty, které jsou stavěny 
podle těch dotačních programů tzn. podle nařízení vlády. Známe tu problematiku, která se 
týká, uzavírání nájemních smluv a těch podmínek a známe problematiku zjišťování těch 
příjmů lidí a potom jsme schopni, což bych také rád zdůraznil, hlídat záležitosti, které se 
týkají výběru nájemného. Máme 9 zaměstnanců na firmě ve Svitavách. Jsou to děvčata, která 
se věnují účetním záležitostem a mám potom ve firmě na starosti, protože jsem vystudovaný 
právník, také vymáhání těch dluhů, jakoby pro ty naše odběratele tzn. hlavě pro ty obecní 
úřady. Ta naše práce by spočívala v tom, že bychom na základě nějaké ještě přesnější dohody, 
která není úplně jasně daná, protože se to vše domlouvalo trošičku ve spěchu a nějakém tlaku 
ale pokud to půjde tou standardní cestou jako v těch ostatních obcích tak my jako společnost 
máme právo nahlížet na bankovní účet obce. Podotýkám, že nemáme právo z nich provádět 
nějaké aktivní transakce tzn. posílat nějaké peníze. Sledujeme platby od jednotlivých 
nájemníků a předkládáme obci seznamy kdo zaplatil, kdo nezaplatil a u těch 
„problematických“ bytů je třeba, když ty dluhy přesáhnou zhruba ten dvojnásobek měsíčního 
nájemného, tak potom dáváme nějaká doporučení na řešení a pokud je to doporučení 
odsouhlaseno, tak se podnikají určité právní kroky, aby se to nájemné vybíralo. To je ta 
evidence nájemného. Potom zajišťujeme obnovování nájemních vztahů po uplynutí těch 
dvouletých cyklů a u těch nových etap, které jsou plánované, tak to prvotní uzavření 
nájemních smluv včetně zjišťování příjmů tzn. jsme nápomoci těm lidem při vyplňování 
formulářů, provádíme kontrolu toho jestli se ti lidé všude správně podepsali, uvedli ty údaje 
tak jak mají být uvedeny a jestli splnili ty podmínky, které jsou stanoveny z hlediska příjmů. 
Další věc, ta je u vás trošku složitější ale u všech ostatních obcí to funguje trošičku jinak, tak 
máme na starosti zařizování oprav v těch bytech tzn. nájemníci volají k nám a hlásí co 
opravit. Máme sekretariát ve Svitavách, který je standardně otevřen, pořád je tam někdo na 
telefonu a my pak následně řešíme ty opravy po dohodě s obcí standardní cestou, což jsou ale 
reklamace v záruční lhůtě. Tady je ta situace specifická, protože tím dodavatelem není nějaký 
subjekt z venku ale jakoby řekněme dceřinná společnost obce nebo společnost zřízená v rámci 
obce, což trošičku tu situaci komplikuje, ty podmínky nemáme zatím dořešeny jakým 
způsobem by se to přesně dělalo. To je věc, kterou já bych ještě rád diskutovat, protože je to 
opravdu netypická záležitost. Nikdy jsme se s tím nesetkali, že by si obecní úřad sám ty 
bytovky stavěl. Ve všech ostatních obcích to probíhá dodavatelsky. Je nějaká smlouva o dílo, 
potom nějaké jasně dané několikaleté záruky a veškeré ty závady, které se na těch bytech 
vyskytnou a předpokládám, že i tady v Rudolticích je těch závad poměrně hodně, se řeší 
dodavatelskou firmou v rámci toho, že je to ve splatné záruční lhůtě. Je to velmi 
zjednodušeně. My jsme přesně ten výčet těch výkonů uvedli do návrhu příkazní smlouvy, 
která předpokládám, že je tady někde k dispozici. Kdybych to měl shrnout, je to prostě péče o 
bytový fond a ve vašem případě si myslíme, že zhruba 3 – 6 měsíců by jsme se soustředili 
hlavně na to vyřešit ty dlužné částky, které dosáhli alespoň podle našich zkušeností poměrně 
astronomické výše. Máte tady 300 bytů a dluží se 600.000,-- Kč. Je to prostě průměr zhruba 
jedno nájemné na jeden byt, co je opravdu částka vysoká. Já k tomu nemám bližší informace. 
Nevím jestli to je výše pohledávek včetně nějakého příslušenství tzn. poplatky z prodlení, 



 

sankce nebo jestli je to pravdu klasické dlužné nájemné. Pokud je to dlužné nájemné, tak je to 
výše alarmující a s tím by se mělo určitě něco dělat. Pokud bude potom zájem, tak mohu 
osvětlit ten postup. Nevím jestli se to tady někoho z vás dotkne tzn. jestli je někdo větším 
dlužníkem v obecních bytech ale dopředu avizuji, že ten postup u lidí, kteří dluží víc jak 3 
nájmy je poměrně tvrdý a pokud si obec nebude přát jinak tak nekompromisní. Protože 
opravdu ty dluhy potom narůstají astronomickou výší a z našich zkušeností pokud někdo 
přesáhne zhruba ten trojnásobek měsíčního nájemného na dluhu, tak se s ním potom velice 
těžko vyrovnává, těžko může to vyrovnání zaplatit. Takže se to řeší formou vypovězení nájmu 
a soudním vymáháním pohledávek s následky, že pokud to není zaplaceno tak je vedena 
exekuce.  
Bártlová: Pan starosta neustále avizuje, že ta správa bytového fondu bude stát obec miliony. 
Můžete nám osvětlit kolik to bude koho stát? 
Sychra: My jsme dávali nějakou finanční nabídku. 
Bártlová: 95,-- Kč na měsíc a byt. 
Sychra: Je to necelá 100,-- Kč za měsíc a byt. Je to částka, kterou samozřejmě si, to vám 
doporučuji pokud se vám to bude zdá ta částka vysoká, můžete zkontrolovat v jiných městech, 
v jiných obcích kolik vybírají ty velké správcovské firmy. Ta částka se pohybuje v tomto řádu 
20 – 30 % směrem nahoru nebo dolů. Jediná naše konkurence, která dokáže nabídnout částku 
menší jsou vlastně obecní úřady, pokud si dělají tu správu ve vlastní režii tzn. pokud to jejich 
podnikání není založeno na tom, že budou vydělávat ale pokud potřebují zaplatit jenom ty 
náklady. My jsme samozřejmě podnikatelský subjekt, takže to děláme proto, abychom na 
správě bytů vydělávali. Neděláme to jako charitu, že bychom chtěli Rudolticím pomoci a nic 
na tom nevydělat. To je určitě dobré tady říci. Máte 300 bytů krát 100,-- Kč měsíčně. To si 
sami vypočítáte. 
Bártlová: Nevím jestli jsme uvedli, že to nebude platit obec ale nájemci sami. 
Sychra: Náš návrh byl takový protože je tomu tak ve všech případech, které děláme. 
Předpokládám, že se to nebude všem líbit ale domnívám se, že s ohledem na to, že je to 
z nějaké části služba. Pro ty nájemníky to znamená, že děláme vyúčtování zálohových plateb, 
která tam platíte. Budete dostávat, já nevím jak to fungovalo tady na obce, v nějakém 
zákonném termínu, prostě dokonce dubna vyúčtování těch služeb, které platíte zálohově. 
Samozřejmě se to netýká těch přímých plateb, které platíte dodavatelům služeb. To zůstane 
stejné pokud platíte na ČEZ nebo na plynárny. Bude to částka, která bude zahrnuta do těch 
pravidelných měsíčních plateb na základě nějakých úprav těch listů. Samozřejmě je to věc, 
která vás finančně zatíží, ale doufám, že to bude vyváženo tím, že to začne konečně fungovat. 
To fungování si budete moci jaksi nějakým způsobem ověřit. Podotýkám, funguje to tak, 
potřebujete vyřešit nějakou věc, která se týká placení tzn. hlavně financí. Standardní 
postupuje je takový, že můžete přijet k nám do kanceláře, kde se vám bude někdo věnovat 
pokud budete mít nějakou nejasnost v platbách např. že vám přijde upomínka, že jste něco 
nezaplatili. My budeme mít vytištěné výpisy z účtů obce. Je to tak, že se vám někdo bude 
věnovat, protože si platíte nějakou službu, máte právo na to dostat nějaké informace. 
Samozřejmě o svém bytě. Nemůžeme vám říkat kdo dluží nebo nedluží. To jsou věci, které 
byste ani vědět neměli. Nevím jak to funguje dnes. My opravdu nemáme informace ale 
vytušili jsme, že ta informovanost lidí v těch nově postavených bytech o tom jak to vypadá 
tzn. ta informace např. že peníze na kauce nejsou nebo nikdo neví kde jsou. Tohle by se mělo 
úplně změnit a mělo by to fungovat. 
Bártlová: Můžete potvrdit má slova ohledně té kauce. Je to tak jak jsem to řekla? 
Sychra: Kauce se dnes vybírá volitelně tzn. pokud obecní řad jako pronajímatel se rozhodně 
na začátku, že těch kaucí bude 400 tak opravdu tam ta zákonná možnost je. Ona tam byla i 
dříve. Jen byla předmětem dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Teď je přímo zakotvena 
v zákoně. Jsou tam zase zpřísněna ta pravidla jakým způsobem může pronajímatel s těmi 



 

penězi nakládat. Jenom mohu říct, že na všech těch obcích to nějakým způsobem funguje. 
Většina těch obcí jen nezakládá speciální konto ale ty peníze eviduje na účtu na kterém si 
vybírá nájemné, protože ten účet je zřízen v souvislosti s těmi dotacemi jakoby speciální pro 
to vybírání nájemného. My jsme se setkali s tím, že je potřeba, aby veškeré finanční 
prostředky, které plynou z těch bytů šli přes tento účet. Byla to i potom podmínka banky, 
která financovala úvěrově tu stavbu bytových domů. Takže e jakoby trošku ustupovalo od 
toho požadavku, který je dán zákonem. Není to úplně zvláštní účet, kde by byly jenom ty 
kauce ale je to i ten účet kam se platí i řádné nájemné. My se domníváme, že to není porušení 
zákona, je to prostě účet určený pro vybírání a sledování plateb toho nájemného. Samozřejmě 
ta kontrola, když se chce někdo podívat nebo něco vyhledat tak je poměrně bezproblémová, 
protože tam neprobíhají žádné jiné platby tzn. ty klasické obecní. U vás vlastně ani ty 
splatební jakoby s výjimkou toho nájmu. Tohle nefunguje 100% tak jak říká zákon ale je to 
tomu velmi podobně. Ty kauce se poměrně v málo případech vrací nájemníkům, protože 
skoro u všech těch nájemníků je předpoklad, že tou kaucí jednou zaplatí a v těch bytech 
zůstanou 2 roky a pak se neodstěhují. Jsou to případy, řeknu 1 případ z 20 – 30 lidí, že někdo 
opravdu odejde, že si někde něco koupí. Většina těch lidí, kteří odchází z těch bytů odchází 
dobrovolně, vědí, že neplatí nájem a tudíž jim ta kauce samozřejmě propadá. To znamená, že 
se nevyúčtovává tak, že by se jim ty peníze fyzicky vyplácely, protože ty lidi něco dluží. 
Samozřejmě pokud se stane případ, že někdo dá výpověď, nájem bytu dokončí a kauce se mu 
musí vrátit. O tom se myslím ani nedá diskutovat. 
 
Dotaz: Jsme přímo tady z vesnice, ne ze Zámečku. V nájemní smlouvě máme bod, který 
odporuje dobrým mravům. Pan starosta nás chtěl vystěhovat. Dal nás k soudu ale prohrál. 
Soud nám dal za pravdu a ten bod označil za protiprávní. Bude možno tyto nájemní smlouvy 
zkontrolovat Vaší společností a v případě, že by tam byl rozpor se zákonem, jestli se budou 
smlouvy opravovat? 
Sychra: Nedokážu Vám odpovědět, protože sem tu smlouvu neviděl a nevím jak t ujednání 
zní. Ani nevím na jak dlouhé období nájmu to máte. Jestli Vám to teď někdy končí nebo jestli 
to máte na 20 let. To bylo dělané ještě podle toho starého programy a vy to teď formou nájmu 
splácíte a za 20 let to bude Vaše. Samozřejmě jestli to bude přáním obce tak můžeme provézt 
revizi těch smluv, to není problém, která se dá rozlišit formou nějakého dodatku kdy se to 
ustanovení vypustí. Nedoporučoval bych tu smlouvu úplně anulovat a sjednávat nové, protože 
se já sám domnívám, že ta neplatnost jednoho ustanovení nezpůsobí neplatnost celé smlouvy. 
Dotaz: Ono toho bude ale asi více. 
Sychra: Já jsem viděl ty smlouvy, které se týkají Zámečku. Viděl jsem jich asi pět. 
Bártlová: Máte tam smlouvy i odtud. 
Sychra: Omlouvám se ale já jsem to nestudoval. Máte to na ty různé služby, potom na 
samotný nájem bytu a pak tam byla nějaká smlouva o smlouvě budoucí, což nevím jestli je 
tento případ. My se na to určitě můžeme podívat. Pokud si to bude obec přát, můžeme 
připravit smlouvu novou nebo můžeme připravit nějakou revizi formou toho dodatku. 
Automaticky jsme nepředpokládali, že bychom to dělali jako součást té běžné činnosti a 
dávali nějaké doporučení pokud je ve smlouvě taková chyba, že to doporučujeme opravit. To 
jsme nepředpokládali ale zkontrolovat nějakou nájemní smlouvu jestli jsou ta ujednání 
v pořádku, je otázka hodiny práce a ty smlouvy jsou všechny stejné, takže naše personální 
zatížení je minimální. Výrazně větší problém je, že pokud je těch bytů 250 tak napsat 250 
nových smluv případně dodatkům k těm smlouvám a nechat to všemi podepsat. Je 
předpoklad, že by se této agendě tady na obci někdo věnoval? 
Bártlová: Ne. Smlouvy o smlouvě budoucí. To jsou ty budoucí nájemníci ale tohle všechno 
jsme předpokládali, že budete dělat Vy. 
Sychra: Takže smlouvy o smlouvě budoucí jako na nájemníky do těch nových etap. Nevěděl 



 

jsem jak je to přesně naplánováno, protože ten rozsah prací jsme plánovali, řeknu upřímně, 
hlavně na ty nové bytovky na Zámečku. Udělá se to. Není to problém. Pokud tam ta 
objednávka bude tak jsme schopni to udělat i v poměrně krátkém období. My na to máme 
určitý počet zaměstnanců. Někdo to u nás prohlídne, někdo vymyslí znění toho dokumentu. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o provádění správy domů mezi Obcí Rudoltice a RK 
Mouřenín s.r.o. se sídlem ve Svitavách, nám. Míru 50. 
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k jejímu podpisu. 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7     
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
9) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (p.p.č. 4216/1, 4293/15, 4293/23, 
4245/38) 
 
Bártlová: Jsou tedy čtyři. Jedna z průmyslové zóny a tři jsou klasické parcely na Zámečku. 
 
 
Návrhy usnesení: 
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva 
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a ing. P.K., bytem Rudoltice čp. xxx na prodej p.p.č. 4245/38 
– zahrada o výměře 996 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 289.060,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
  
b) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva 
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a M.H., bytem Lanškroun xxx a M.F., bytem Lanškroun, xxx, 
na prodej p.p.č. 4293/15 – zahrada o výměře 1646  m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna 
za kupní cenu 355.390,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
c) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva 
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a manžely P. a I. V., bytem Lanškroun xxx na prodej p.p.č. 
4293/23 – zahrada o výměře 1756 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 
361.620,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
d) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva 
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a ZV KOVO s.r.o. se sídlem Svojsíkova 1045, Lanškroun na 
prodej p.p.č. 4216/1 – trvalý travní porost o výměře 19.925 m2 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 121.464,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 



 

pozemku. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7     
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
10) Žádosti o koupi pozemků – p.p.č. 4245/1 a č. 365/2, 366/1, 3088/22, 3451/4 
 

a) Žádost 2k2 k.s. o koupi části pozemku č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
Bártlová: Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 4245/41 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna je od 
R.K. za 2k2 k.s. Jedná se o část pozemku na Zámečku, když vyjíždíte ze silnice 1. třídy 
směrem k Zámečku. Je to ta část po levé straně až ke konzumu, naproti čističce. Je to jen část 
pozemku. V  územním plánu je veden jako v občanská vybavenost a já se domnívám, že 
podat jen část pozemku by byla velká chyba, protože se může objevit nějaký investor, která 
by chtěl mnohem větší část té parcely a tohle by to v podstatě znemožnilo. V podstatě ještě 
nebyl vyvěšen úmysl prodeje, takže budeme rozhodovat jestli vůbec vyvěšovat úmysl prodeje, 
jestli obec má úmysl nebo chce tuto část pozemkové parcely prodat. 
Kohoutová: Jestliže by tam měla být do budoucna občanská vybavenost tak nevidím důvod 
proč bychom to prodávali a pak případně draze opět odkupovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje úmysl prodeje části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna.  
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7    
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 

b) Společná žádost p. M. a p. K. o koupi pozemků č. 365/2, 366/1, 3088/22 a 3451/4 
 
Bártlová: Tady to bylo takové komplikované. Nejdříve si podala žádost paní M. s tím, že chce 
odkoupit i pozemek, který má ohrazen pan K.To jsme jí zamítli s tím, že se o pozemek pan K. 
nějakou dobu stará a nemáme zájem. Navíc jsme měli avizované, že se na části toho 
pozemku, je to vlastně naproti hospodě Řehořů, bude dělat druhá cesta, což se nám nelíbilo. 
Pak tady měl žádost také pan K. On v podstatě podal protinávrh, že si to chce zase koupit on a 
nakonec oba společně došli k době a rozdělili si to tak, že si každý koupí část toho pozemku. 
Pan K. si koupí co má zahrazeno a paní M. si koupí ten zbytek. Co jsem koukala co té 
společné žádosti, tak Vy paní M.budete hradit i vyměření a vše kolem toho, takže si ty částky 
rozdělíte sami a sami si to vše zaplatíte. Domlouvali jsme se, že Vy paní M. na tom pozemku 
vedle cesty k panu M. dělat cestu nebude, že chcete pouze mít prostor k přivedení sítí. Potom 
v tom nevidím problém. 
 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 365/2, 366/1, části p.p.č. 3088/22 a části p.p.č. 
3451/4 vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 p. J.K., bytem Rudoltice 
xxx  
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 365/3, druhé části p.p.č. 3088/22 a druhé části 
p.p.č. 3451/4, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 p. L.M., bytem 
Lanškroun xxx.. 
 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupních smluv na prodej těchto 
pozemků. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
11) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 
 
Bártlová: Paní Jašniaková navrhla usnesení, které je v podstatě kontrolováno auditem a které 
musí zastupitelstvo schválit. Posílá se do Českomoravské hypoteční banky. Jedná se o úvěr na 
těch 71 bytů tady v obci. 
 
 
Návrh usnesení: 
 Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 1.7.2008 projednalo dle § 17 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, závěrečný účet 
obce Rudoltice za rok 2007. Současně byla projednána „Zpráva č. 40 o výsledu přezkoumání 
hospodaření obce Rudoltice z rok 2007“ podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 28.2.2008. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice  závěrečný čet 
obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2007m, a to bez výhrad. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7    
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Diskuse 
 
Dotaz: Kdo je teď starosta? 
Bártlová: Starosta zvolen nebyl. Starosta nemusí být zvolen půl roku. Abych Vám pravdu 
řekla tím, že bychom zvolili starostu, zatížili bychom obec o dalších asi 8.000,-- Kč měsíčně 
navíc. A když přežijeme ten začátek, tak půl rok krát 8.000,-- Kč to je 48.000,-- Kč a tím se 
zaplatí ty právní výklady a myslím, že to bude lepší než kdybychom tady dnes někoho zvolili 
starostou. 
Dotaz: Jak to bude s těmi zvonky? Už to došlo? 



 

Řehoř: Já Vám to teď nejsem schopen říci. Já jsem se byl dokonce ptát i v tom obchodě a 
dokonce to údajně nebylo ani objednané. 
Dotaz: A kdo za to může? 
Řehoř. Já vím kdo za to může. To byly reklamace, jak se dělala elektrika a zvonky. Měl to na 
starosti Jarda Suchý. De facto to je jeho reklamace. To si měli opravit oni. Já jsem za ním 
3krát byl, mluvili jsme spolu a byl jsem se dokonce u Vás podívat. To byla jeho reklamace a 
já jsem tam nemohl poslat někoho jiného. Čekalo se až se to opraví a bohužel se tak nestalo. 
Ale určitě se to opraví. 
Dotaz: Jak se to bude řešit s psy? 
Bártlová: Já mám připravené vyhlášky. Pan starosta třeba brojil i proti vyhlášce o zavedení 
poplatku na psy. Musím se teď poradit s právníkem jak to bude s podpisem, protože tu 
vyhlášku musí podepsat starosta a místostarosta. Jestli teď bude pověřen k druhému podpisu 
jeden zastupitel.  
Dotaz: A jak to vypadá s úklidem. My jsme žádnou smlouvu nepodepsali? Nikdo nic 
nekontroluje. Proč to musíme platit? 
Bártlová: Máme v plánu udělat velkou bytovou komisi, aby tam byl minimálně zástupce 
z každého domu. Co vím, tak ty stížnosti tam jsou. Přemýšleli jsme o tom, že se zkusíme 
zeptat těch lidí, jestli vůbec chtějí platit 120 nebo 110,-- Kč za úklid, který obrovským 
způsobem zvyšuje pohledávky vůči nájemníkům, protože vím, že lidé jsou nespokojení a 
neplatí ale to není vůbec řešení. A navíc jsou tam vysoké smluvní pokuty, což obrovsky 
zvyšuje ty pohledávky. 
Dotaz: Proč to nikdo nekontroluje. Kontroluje je to třeba ta paní Svojanovská? 
Skalická: Já jsem s ní několikrát hovořila a ona říkala, že to pravidelně kontroluje a je 
spokojená. Vím o tom, že v polovině domů jsou nespokojení. 
Bártlová: Ve smlouvě na úklid je jedno týdně zamést a setřít a jednou za půl roku umýt okna. 
Dotaz: Kdo má zájem o těchto věcech mluvit a nějaké problémy řešit, tak se tu můžeme za 14 
dní sejít ne na zastupitelstvu. Sedneme si spolu a budeme hledat řešení. 
Bártlová: Tam je ještě jeden problém. Smlouvy s paní Svojanovskou jsou dvě. Na 1. část 
domů a na druhou část. Na 1. část domů asi na 10 je výpovědní lhůta jeden měsíc ale na 
druhou část je půl roku. S tím nic neuděláme ale třeba se s paní Svojanovskou domluvíme. 
Dotaz: Co vše bylo přezkoumáno při kontrole hospodaření obce? 
Bártlová: Přezkoumání hospodaření bylo provedeno podle předmětu hlediska postupů a 
pravidel stanovených zákonem o přezkoumávání hospodaření v územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí výběrovým způsobem a s ohledem na významnost 
jednotlivých skutečností. 
Dotaz: Takže vše je v pořádku. 
Dotaz: A to nikde nic nechybí. Co třeba ty peníze z kaucí. 
Skalická: Já jsem si jistá, že účetně je všechno v pořádku. 
Dotaz: Teď jak byla ta vichřice a spadly stromy, u kterých se žádalo několik let dopředu, aby 
se odstranily, protože ohrožují soukromý majetek a před týdnem spadly na rodinné domy. Jak 
se k tomu obecní úřad postaví? 
Bártlová: Richard Kohout mi tvrdí, že písemně nebylo zažádáno a pokud bylo zažádáno a 
bylo to zamítnuto tak to bylo z toho důvodu, že ty stromy tento majetek neohrožovaly, že byly 
zdravé a je potřeba se na tuto situaci dívat jako, že to byla mimořádná situace. Což byla a 
spadla i 450 let stará lípa. 
Dotaz: Pokud stojí strom 100 let a nikdo se o něj nestará, tak by tam neměl být. 
Bártlová: Já Vám k tomu bohužel nemůžu nic říct. To by tady musel být Richard Kohout. 
Sychra: Já do toho s dovolením vstoupím. My jako firma řešíme toto kácení dřevin docela 
často a důležité je si uvědomit, že na to musí dát souhlas odbor životního prostředí tzn. 
Lanškroun. Dnes Vám nepovolí skácet pokud nejste fyzické osoba vůbec nic bez nějakých 



 

podmínek a ten strom musí být na základě nějakého dendrologického posudku schválen jako 
nebezpečný a neopravitelný. I když je nebezpečný tak Vám doporučí nějaké bezpečnostní 
kroky jak ho zajistit ale nepokácíte vzrostlý strom. To dnes nejde. 
Kohoutová: Já vím, že kde si lidé dali písemnou žádost tak tam se byl Richard dívat. Musí to 
být na žádost písemnou a může žádat jenom vlastník pozemku. Nemůže žádat někdo komu se 
nelíbí strom u souseda a zda se mu, že spadne. Musíte přesvědčit toho souseda, aby zažádal. 
Pokud už ta žádost je tak to posuzuje přesně podle předpisů a pokud vidí, že opravdu je to 
poškozené nebo že by to mohlo spadnout tak ten souhlas dává. On je ale vázán zákonem a 
pokud je to sporné, zve si dendrologa a ten to posoudí. Podle doporučení dendrologa se pak 
souhlas dává nebo ne. 
Dotaz: Kdo bude konkrétně řešit ty případy jako např. nalomené větve, apod. 
Bártlová: Lidé to hlásí na obecní úřad a já to tady třeba řeším s Láďou Řehořem. Dala jsem 
mu už soupis. On si sežene lidi na řezání a řeší se to. 
Dotaz: Chci se zeptat jak to vypadá s opravami bytovky čp. 261? Dlažba je dál jak byla, stále 
se to houpe, s okapy se také nic neudělalo, malování je v nedohlednu. Vím, že jste paní 
Bártlová nemohla uvolnit finance, protože jste neměla do podpisové právo. 
Žáček: Malování má Lenka Bártlová takřka domluvené. Teď tomu brání ale finance. 
Dotaz: Pan starosta říkal, že to není problém. Je to už druhý rok a nic se neděje. 
Bártlová: Já jsem to měla domluvené. Nevím jak to pokračovalo. Měla jsem zakázané od pana 
starosty do toho zasahovat, protože to měla mít na starosti bytová komise. Takže jsem pouze 
předala nabídku a tím to pro mě skončilo. Jak to pokračovalo dál to nevím asi nebyly peníze. 
Skalická: Teď mě napadá. Minulý týden jsem se ptala jestli jsou ty silnice zaplacené, protože 
jsem předpokládala, že jsme žádnou smlouvu neschvalovali. Nevíš jestli to už někdo zaplatil? 
Bártlová: Nevím. Včera se něco platilo. 
Skalická: my jsme jako zastupitelstvo neviděli žádnou smlouvu na obecní silnice. My ani 
nevíme kolik to bude stát. Minulý týden ještě nebyla faktura. 
Bártlová: Bude to asi přes 2 miliony ale jestli byla faktura zaplacená, to nevím. 
Dotaz: Chci se ještě zeptat k těm reklamacím. Máme podávat žádost o těch závadách, aby 
bylo prokazatelné, že se ta žádost podávala ještě v záruční lhůtě, aby to bylo zpětně 
vymahatelné. 
Bártlová: To dělala původně bytová komise. Oni udělali soupisy a muselo se to vždy jenom 
někomu předat a tím to skončilo. Můžete se zeptat paní Skalické. Ta vám vyvěšovala na 
nástěnky ty papíry, abyste napsali ty závady. Jediné co mohla, tak to předala a tím to skončilo. 
Já mám ve vesnici domluvenou partu chlapů, kteří to budou dělat. Jsou to šikovní chlapi ze 
všech oborů. Ale všechno je to o penězích. 
Dotaz: Pan starosta napsal, že tohle zasedání považuje za neplatné, protože svolávat ho má 
právo on. 
Bártlová: Konzultovala jsem to s ministerstvem a ministerstvo mi to doporučilo udělat. 
Dotaz: Máte na to právo i když je ještě ve funkci? 
Bártlová: Ano, mám. 
Dotaz: Aby jste se pak vy a pan Kolomý nepotáceli po soudech? 
Stránská: Já bych se Vás pane T. zeptala: Vy jste tady nastolil tu otázku předčasných voleb a 
když jste jejich zastáncem a volby by dopadli jako teď. Co byste nám doporučil? 
Dotaz: to je další věc, na kterou jsem se Vás ptal. Jak jste připraveni převzít tu obec? Ty 
volby jsou toho středem, byly by 2 koncepce Vaše a Kolomého. Pokud tedy tu koncepci máte 
a pokud jí máte a jste si s ní jisti. V podstatě o nic nejde a je mi to jedno. 
Stránská: My se teď budeme muset obrátit na odborníky a bohužel se ty odborníci budou 
muset zaplatit. 
Dotaz: Víte jaké kroky podniknete? Jestli obec nezadlužíte? 
Stránská: Pane T. ale my nevíme jestli ta obec už zadlužená není. 



 

Bártlová: Mluvila jsem s několika odborníky a všichni my řekli, že tohle nemůže nechat jet 
dál. Může to bolet ale nemůže nic takové přehlížet. Je to opravdu závažné. Vím, že pan 
starosta říká něco jiného ale tak to vůbec není. 
Dotaz: Je jednoduché říci: Dejte mi peníze a já budu hospodařit. Složitější je peníze vytvářet. 
Skalická: Vím, že jdeme do obrovského rizika a bylo by pro mě třeba jednodušší rezignovat 
ale říkám si, že kdybychom se k tomu všichni takhle postavili, tak bychom tu byli jedna velká 
soukromá společnost a nebyli bychom obec. Pan starosta psal ve zpravodaji, že to tady 
chceme změnit na klasický model obce. Já bych chtěla ty jeho podnikatelské prvky nějak 
zachovat ale chci, abychom my zastupitelé a vy občané měli právo nahlížet do toho dění 
v obci. Abych já věděla, že se tady staví silnice. Já tady zastupuje vás, i když jsem měla jen 
84 hlasů, ale dostala jsem se do zastupitelstva a já bych měla rozhodnout o obecních 
komunikacích. Vy jste mi na to dali právo. Dnes se staví obecní komunikace. Je tam asfalt a 
já nevím kolik to bude stát, kdo to dělá. Oficiálně nám nikdo nic neřekl. Ani na semináři. 
Snad jen řekl, že to asi bude dělat firma Strabag a že to bude stát snad 2.000.000,-- Kč. 
Nejdříve říkal 900.000,-- Kč, teď už je to 1.700.000,-- Kč a ve zpravodaji se dnes dočtete, že 
to bude 35 milionů. Nikdo mi nic nepředloží. Nikdy mě nenapadlo, že v zastupitelstvu nebudu 
rozhodovat o obecním majetku. Pokud jsem to správně pochopila je smlouva mezi Strabagem 
a Visionem a mezi Visionem a Stavbami. Ale už nikdo neví nic v obci. S obcí žádná smlouva 
není. Divím se té firmě Strabag, že tu smlouvu podepsala, když majitelem není rozhodně s.r.o. 
A byla připravená nějaká smlouva mezi obcí a Stavbami. 
Dotaz: Zůstanou stále ty firmy co pracují na Zámečku. 
Bártlová: Nikdo nikoho nevyhání ale předpokládám s tím, že některé tam nezůstanou. 
Stránská: Mám tady zástupce jedné z firem. 
Bártlová: Ano, máme tady pana Cinka. 
Cink: Nevím jestli je pan Jirges dobrá volba? 
Bártlová: Pan Jirges nás oslovil sám. Už s ním delší dobu spolupracuji. A proč si myslíte, že 
to není dobrá volba? 
Stránská: Máte s ním nějaké špatné zkušenosti. 
Cink: Uvidíte časem. Já osobně jsem s ním nikdy nespolupracoval ale můžete se zeptat těch, 
kteří s ním spolupracovali. 
Stránská: Tohle je právě ten kámen úrazu, protože každý vám řekne něco jiného. A vy musíte 
vybrat toho nejlepšího. Pro všechny to bude konkurence. Vyhovíme vždy všem? 
Nevyhovíme, vždy se najde někdo, komu ten člověk nebo firma vyhovovat nebude. Teď jde o 
to, aby se to nějak dokázalo dojet dokonce. Ne, aby se to tady rozhádalo a řeklo, ale mně se 
tenhle nelíbí a já s ním dělat nebudu. Buď se bude platit a vám bude vyhovovat tím, že Vám 
bude dodávat materiál nebo já nevím jak to tam teď funguje. Vy řeknete dnes budu dělat tohle 
a potřebuje tohle. A on Vám to zajistí. Pokud ne, tak už v tom bude problém. Každý jsme 
nějaký. 
Rezek: Vy pracujete na té poslední bytovce? 
Cink: Ano. 
Rezek: A kolik lidí tam pracuje? 
Cink: Z mé strany tam pracuje trvale víc lidí. 
Rezek: A oni tam jsou nějaké problémy? Mezi Visionem a Vámi? 
Cink: Jsou tam prošlé termíny. Když jsem viděl, že jdou ty termíny do skluzu a nikdo se o to 
nezajímal, tak jsem se zachoval podobně. 
Rezek: A vy si troufáte na ty čtyřdomky? 
Cink: Nedělal bych je, protože v současné době toho máme moc. Pracuje pro Vás nejméně 
40% mých lidí. 
Stránská: Měli jste s bývalým stavbyvedoucím nějaké problémy např. že by nebyl materiál. 
Cink: Nic závažného. Snažili jsme si vyjít vstříc. 



 

 
 
 
Zasedání skončeno v 22:45 hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/01/07/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně změn, zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) odvolání  RNDr. Oldřicha Kolomého z funkce starosty obce.  
c) pověření místostarostky Lenky Bártlové výkonem pravomocí starosty do doby volby 

nového starosty obce 
d) Rozhodnutí ZO v pravomoci jediného společníka obchodní společnosti obce: 

ZO za obec Rudoltice jako jediného společníka obchodní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. se sídlem Rudoltice č.p. 95, IČ: 64254470 odvolává jednatele 
společnosti Miloslava Šrámka, nar. 23.5.1970. 

 
ZO za obec Rudoltice jako jediného společníka obchodní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. se sídlem Rudoltice č.p. 95, IČ: 64254470 jmenuje jednatelem 
společnosti p. Eriku Kohoutovou, nar. 1.6.1953. 

 
      e)  odvolání vedoucího příspěvkové organizace Stavby Rudoltice pana Jaroslava Suchého 

z funkce vedoucího organizace podle § 27 zák. práce 
 

ZO jmenuje vedoucím příspěvkové organizace Stavby Rudoltice p. Oldřicha Rezka, 
nar.... 
 

      f)  dohodu o provedení revize právních vztahů obce (právní audit) v rozsahu Usnesení 
zastupitelstva, vybrané smluvní vztahy a smluvní vztahy právnických osob založených 
či zřízených obcí dle zadání, a uzavření dohody v navrženém znění.  

 
     g)  výpověď mandátní smlouvy uzavřené mezi Obcí Rudoltice a Miloslavem Šrámkem 

dne 13.6.2007.  
 

mandátní smlouvu mezi Obcí Rudoltice a panem Vítězslavem Jirgesem, IČ: 10525076 
se sídlem 28. Října 22, Lanškroun dle předloženého návrhu textu smlouvy. 

xxx 
 
V ostatním zůstává text smlouvy beze změn, zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce 
Lenku Bártlovou jejím sepsáním ve schváleném znění a podpisem.    

 

h)  uzavření smlouvy na vedení účetní evidence mezi Ilonou Novákovou – EIS se sídlem 
v Lanškrouně, ul 28. října čp. 200 a  STAVBY Rudoltice, přísp. org. 

 

uzavření smlouvy na vedení účetní evidence mezi Ilonou Novákovou – EIS se sídlem 
v Lanškrouně, ul 28. října čp. 200 a  VISION Rudoltice, s.r.o. 



 

 

   ch) uzavření Příkazní smlouvy o provádění správy domů mezi Obcí Rudoltice a RK 
Mouřenín s.r.o. se sídlem ve Svitavách, nám. Míru 50. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k jejímu podpisu. 
 
     i) kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi Obcí Rudoltice 

a ing. P.K., bytem Rudoltice xxx  na prodej p.p.č. 4245/38 – zahrada o výměře 996 m2 
v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 289.060,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej 
tohoto pozemku. 

     
kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi Obcí Rudoltice 
a M.H., bytem Lanškroun xxx a M.F., bytem Lanškroun xxx, na prodej p.p.č. 4293/15 
– zahrada o výměře 1646  m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 
355.390,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej 
tohoto pozemku. 

 
kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi Obcí Rudoltice 
a manžely P. a I. V., bytem Lanškroun xxx na prodej p.p.č. 4293/23 – zahrada o 
výměře 1756 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 361.620,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej 
tohoto pozemku. 

 
kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi Obcí Rudoltice 
a ZV KOVO s.r.o. se sídlem Svojsíkova 1045, Lanškroun na prodej p.p.č. 4216/1 – 
trvalý travní porost o výměře 19.925 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za 
kupní cenu 121.464,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej 
tohoto pozemku. 

 
   j)  prodej p.p.č. 365/2, 366/1, části p.p.č. 3088/22 a části p.p.č. 3451/4 vše v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 p. J.K., bytem Rudoltice xxx.  
  
prodej p.p.č. 365/3, druhé části p.p.č. 3088/22 a druhé části p.p.č. 3451/4, vše v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 p. L.M., bytem Lanškroun xxx. 

 
 Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupních smluv na prodej 
těchto pozemků. 

 
     k) Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 1.7.2008 projednalo dle § 17 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007. Současně byla projednána „Zpráva č. 40 o 
výsledu přezkoumání hospodaření obce Rudoltice z rok 2007“ podle zák. č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí ze dne 28.2.2008. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice  závěrečný čet 
obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2007, a to bez výhrad. 



 

 
 
2) Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
 
a) úmysl prodeje části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili:  
 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 
 


