
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 21. 7. 2008 

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

 
  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/29/05/08 
4) Návrh konsolidačního programu 
5) Informace místostarosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ohledně projektu 

Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001667-802/VB/04 (Obec Rudoltice – 

ČEZ Distribuce, a.s.) 
8) Smlouva o zřízení věcného břemene č. SSO/Kr-ČT/VB/34/1 (Obec Rudoltice – 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) 
9) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny o zřízení příspěvkové organizace Stavby Rudoltice 

10) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 76 a 112 
11) Žádost o odkoupení p.p.č. 1560/6, části p.p.č. 4138/2 a 1560/2 (P. a I. J.) 
12) Žádost o prodej p.p.č. 1024 (Z. D.) 
13) Žádost o koupi p.p.č. 1712/8 (M. B.) 
14) Žádost o koupi části p.p.č. 3093/2 (J.P.) 
15) Žádost o koupi p.pč. 119 a 120 (J. a D. P.) 
16) Napojení staveniště RD na veřejný vodovod ve vlastnictví obce 
17) Žádost správce obecních lesů o navýšení cen za mýtní nahodilou těžbu + zpráva o 

stavu obecních lesů  
18) Různé 
19) Diskuse 

 
Přítomni: Rezek, Skalická, Kohoutová, Bártlová, Stránská, Žáček, 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 20.06 hod. 
 
Bártlová: Vzhledem ke změně důležitosti některých stávajících bodů k projednání 
v avizovaném programu a některých nových bodů k projednání navrhuji změnu programu 
v tomto smyslu: 
 

- vyřadit z důvodu nastalých nesrovnalostí z programu bod „Smlouva o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-2001667-802/VB/04 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, 



 

a.s.)“, v příštím týdnu dojde k jednání  
- přeřadit bod „Sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

ohledně projektu Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích“ na příští OZ dne 
31.7.2008 

- zařadit k projednání bod „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2003922/VB/1 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce a.s.)“ jako bod č. 
5 

- zařadit k projednání bod „Žádost o bezúplatný převod pozemků z PF ČR na Obec 
Rudoltice“ jako bod č. 17 

- zařadit k projednání bod „Nová podoba nájemních smluv + dopis nájemcům“ jako 
bod č. 18 

- zařadit k projednání bod „Jmenování jednatele spol. VISION Rudoltice s.r.o.“ jako 
bod č. 19 

- zařadit k projednání bod „Žádost RNDr. O. Kolomého o vyplacení 
zaměstnaneckého spoření“ jako bod č. 20 

 
 
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO: 7   
        PROTI: 0   
        ZDRŽEL SE: 0   
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Kohoutová, Rezek 
 
 

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

        PRO: 7   
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/29/05/08 
 
a) OZ ukládá starostovi obce, aby se účastnil dalších zasedání 
Bártlová: Odpadá. 
 
b) p. Žáčkovi a p. Řehořovi zajistit úpravu domovního řádu (přebírají po p. Skalické, 

v souvislosti s jejím odvoláním bytovou komisi) 
Žáček: Úpravy probíhají. 
 
c) p. Žáčkovi zajistit u úklidové firmy problémy s uklízením na BD č. 602 
Žáček: S paní Svojanovskou jsme mluvili a měl by tam být rozpis jak se uklízí. Ona v tom 
nevidí problém. 



 

Bártlová: S paní Svojanovskou bylo jednáno ohledně střech na Zámečku a mj. došlo na 
problémy, co se týče úklidu, a paní Svojanovská sama navrhla, že si do všech bytových domů 
na Zámečku vyvěsí na nástěnky nějaké dotazy, ohledně toho, jestli nájemníci vůbec chtějí, 
aby se u nich uklízelo, a podle toho se zařídí. A můžu se zeptat, jestli u Vás něco na nástěnce 
visí? 
Odpověď: Nevisí. 
Bártlová: Nevisí ale říkala, že tak učiní. 
 
d) Bártlová měla zajistit vyhlášku o pohybu psů 
Bártlová: Vyhlášky mám již kompletně připravené, zkontrolované Odborem dozoru a 
kontroly veřejné správy v Ústí nad Orlicí, zastupitelé jsou s jejich podobou seznámeni, 
vzhledem k dnešnímu nabitému programu budou zařazeny k projednání na OZ dne 31.7.2008 
„Vyhláška o čistotě a pořádku v obci a ochraně životního prostředí“ je v tuto chvíli již také 
v rozporu se zákonem, bude potřeba ji zrušit nebo předělat. 
 
e) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních bytových domů 
    v obci 
Žáček: Není to zajištěné. Myslím, že z ekonomických důvodů se to bude muset pozdržet. 
Skalická: Nebylo by dobré se s těmi nájemníky domluvit? 
Bártlová: Úkol trvá? 
Žáček: Ano. 
 
f) ZO doporučuje starostovi  zajistit dopravní značení v alejích v lokalitě Zámeček 
Bártlová: K žádnému značení asi nedošlo, takže si to vezmu na starosti já. 
 
g) pan Kohout měl zajistit zavezení kořenů v aleji 
Bártlová: Úkol trvá. 
 
h) Kohoutovi zajistit osivo u BD č.610 a 612 
Bártlová: Úkol trvá. 
 
ch) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
Žáček: Dokud tu byl pan Kolomý tvrdil mi, že plynové kotle si mají revidovat a opravovat 
nájemníci sami a ostatní trvá. 
 
i) Kohoutovi zajistit změnu stanoviště a Žáčkovi se ukládá zajistit podloží u nových kontejnerů 
Řehoř: Čte žádost nájemníků:  
Žádáme tímto komisi stavební a bytovou o zamítnutí návrhu o přesunutí stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad u BD čp. 261. Důvodem naší žádosti je spokojenost většiny nájemníků BD 
čp. 261 se současným umístěním výše uvedených kontejnerů. Dále se též domníváme, že 
tento akt je pouze osobní aktivitou p. Chládkové, která nebyla řádně řešena dle závazných 
pravidel domovního řádu. Tuto žádost podepsalo 10 nájemníků 
Bártlová: Tento bod tedy odpadá. 
 
j) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261 
Žáček: Úkol trvá. 
 
 
k) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat starostovi k posouzení 
Bártlová: Úkol trvá. 



 

l) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a čištění 
Bártlová: Úkol trvá. 
 
m) Zastupitelstvo obce pověřuje p. Oldřicha Rezka jako odpovědnou osobu k zajištění akce 

příjmu alternativního televizního internetového příjmu 
Rezek: Jednání s paní Svojanovsku je tak daleko, že není jeden typ tašky, tzn. že jednu část 
nelze pokrýt, ale slíbila, že tak do 1 týdne by to mohlo být vyřešeno. Dále byl nakontaktován 
pracovník firmy DigiTV. Dnes proběhla schůzka s těmi, kteří měli zájem o tento druh 
provozu. Výsledek toho jednání je trochu rozporuplný, protože někteří ustoupili od toho, že 
by něco takové budovali, někteří mi to teprve sdělí buď dnes nebo v průběhu týdne, takže 
potom budeme muset samozřejmě zablokovat ty střechy, protože by to byla zbytečná práce. U 
těch, kteří se rozhodli, že si vyberou ty alternativy tak jak zazněly, u těch budeme pokračovat. 
Skalická: Kolik to je lidí nebo domů? 
Rezek: 4 domy, jeden odpadl jistě a u těch třech se uvidí. 
Bártlová: Takže úkol trvá. 
 
Dotaz: Proč byla vybrána právě firma z Králik? 
Rezek: Ona byla oslovena, nebyla vybrána. Já jsem vám říkal, že jestli máte někoho, kdo to 
udělá zdarma tak jak to dnes zaznělo na té schůzi, tak proč ne. Budeme jednat s tím, kdo to 
udělá zdarma. 
Dotaz: Zdarma ne. Kontaktovali jsme jinou firmu a v sobotu se sejdeme. 
Rezek: To je nová věc, ale proč ne. Nic závazného jsme s nikým nedojednali. Jen bych se 
s tou firmou potřeboval spojit. 
Dotaz: V sobotu budeme vědět víc. 
Rezek: Tak mě v sobotu pozvěte. 
Dotaz: V sobotu v 10 hod na čp. 618. 
Dotaz: Kdybychom si našli jinou firmu, která by to udělala levněji? 
Rezek: V tom bychom Vám nebránili. Jsou to vaše peníze. 
Bártlová: Tady šlo spíš o to, aby tam nebylo několik firem, ale aby to dělala pouze jedna 
firma, pokud tam jsou 3 nebo 4 domy, které mají zájem. Domluvte se, v tom přece vůbec není 
problém. 
Dotaz: Jak to bude s tím kabelem? 
Rezek: Myslím si, že ten kabel uhradí tak, že nám zkrátka vyhodí ty F-konektory z té 
krabičky a my se připojíme. Ale budou se muset vyměnit i ty zásuvky. To je otázka 200 – 250 
Kč. Myslím si, že ten rozpor mezi p. Hrdinou není tak veliký. Myslím že, my mu dáváme dost 
pracovních příležitostí. 
Bártlová: Jsou to obecní domy a jeho jsou max. tak ty kabely. 
Rezek: Já si to vezmu na starosti. 
 
n) Zastupitelstvo pověřuje podepsat s advokátní kanceláří Mgr. Hamplové místostarostku 

obce paní Lenku Bártlovou 
Bártlová: Stalo se. 
 
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. 

Bártlová: Stalo se. 
 
p) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o změně hranice obce 
Bártlová: Stalo se. 



 

 
q) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemku s manž. J. 
Bártlová: Stalo se. 
 
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  
Bártlová: Stalo se. 
 
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 

Bártlová: Stalo se. 
 
s) p. Rezkovi nakontaktovat firmu Hero Computers s.r.o. ohledně připojení Zámečku ve III. 

etapě 
Rezek: Proběhlo. 
 
š) pan Žáček zjistí jestli si mohou nájemníci předělat světlo venku na fotobuňku a dále jak je 

to se stáním „tiráků“ na Zámečku 
Žáček: Světlo jsme řešili ještě když tady byl Jarda Suchý a nevidí problém v tom, když si na 
vlastní náklady přiděláte světlo s fotobuňkou. V tom nevidím problém pořád. 
Co se týče stání „tiráků“ tak to se řešit nedá, protože do obytné zóny vjíždět mohou a umístit 
značky mohl pouze pan starosta a ten tak neučinil. 
 
t) ZO ukládá kontrolnímu výboru zjistit vyúčtování plateb spojených s uzavíráním nájemních 

smluv v roce 2004-2007 
Kohoutová: K doložení na obecním úřadě je pouze to, že firmě DVOKO se účtovalo 600,- Kč 
a 1400,- Kč Realitní kanceláři 2 K 2, k.s., to jsou veškeré informace, které jsou dostupné na 
obecním úřadě. 
Skalická: Takže z celkové částky 6000,- Kč jsou doložitelné pouze dva? 
Kohoutová: Ano. 
Skalická: A bylo Vám to nějak vysvětleno? Že tam jsou započítané pravděpodobně nějaké ty 
mzdy nebo nic jiného Vám k tomu nikdo neřekl? 
Kohoutová: Ne. Paní Jašniaková mi řekla 600,- Kč Dvoko a 1400,- Kč realitní kancelář. 
Skalická: A to není ani nějaká kalkulace? 
Bártlová: Ptala jsem se pana starosty a kalkulace neexistuje a bylo mi odpovězeno tak, že tam 
jsou část platu ing. Smejkala, platy úřednic, náklady na elektřinu a papíry. To má dát 6000,- 
Kč. 
Skalická: Na jednoho? 
Bártlová. Ano, tak to bylo vysvětleno panem starostou. Nicméně tato platba 6000,- Kč se už 
účtovat nebude ... 
 
u) p. Řehoř zalepí dlažbu na bytovce čp. 261 
Řehoř: Bude to hotové do konce týdne. 
 
4) Návrh konsolidačního programu 
 
Bártlová: Vzhledem k tomu, že byl odvolán pan starosta, je tady návrh konsolidačního 
programu s tím, co bychom chtěli do konce volebního období zvládnout. 
 



 

1. Nové vedení obce si uvědomuje, že dokončení výstavby v lokalitě Zámeček je 
zcela zásadní prioritou obce, a udělá vše pro to, aby byla stavba dokončena. 
Bohužel současná finanční situace je však „neradostná“, když byl na konci měsíce 
června zcela vyčerpán překlenovací úvěr, znějící na částku 10.000.000,- Kč. Do 
konce roku 2008 je cílem zkolaudovat 3 bytové domy, další 3 bytové domy 
rozpracovat, u 4domků provést hrubou stavbu včetně zastřešení a s tím související 
komunikace.  

2. Přehodnocení veškerých dohod o provedení práce, uzavřených mezi fyzickými 
osobami a obcí, příspěvkovou org. STAVBY Rudoltice a spol. s r.o, VISION 
Rudoltice. Veškeré finanční kroky v tomto směru maximálně zprůhlednit. 

3. Zprůhlednit přidělování obecních bytů. V současné době jsou již činěny kroky 
k získání materiálů od RK 2K2 k.s., týkajících se obecních bytů. Při rozhodování o 
přidělení obecního bytu bude přihlíženo k přednostnímu uspokojení bytové 
potřeby občanů obce Rudoltice. To vše však za předpokladu, že budou splňovat 
zákonem stanovené podmínky. 

4. Zprůhlednit prodej obecních pozemků. V současné době jsou již činěny kroky 
k získání materiálů od RK 2k2 k.s. v této věci.  

5. I přes složitou finanční situaci související s dokončením investic v lokalitě 
Zámeček se vedení obce pokusí investovat do údržby stávajícího majetku obce. 

6. Personálně konsolidovat obsazení firem VISION Rudoltice s.r.o. a STAVBY 
Rudoltice, příspěvková organizace. 

7. Učinit maximum pro to, odstranit nemalé finanční nesrovnalosti v hospodaření 
obce a jí založených společností, vzniklých v minulém období a vést jednání se 
zúčastněnými subjekty s cílem získat nazpět maximum takto vyplacených 
prostředků. (dnešního dne se již podařilo získat příslib vrácení částky ve výši cca 
100.000 Kč) 

8. Dlouhodobé cíle: Dotace na výstavbu Relaxačního centra Lanškrounska v 
Rudolticích nebyly přiznány. I přestože lze na podzim letošního roku učinit další 
pokus o jejich získání, nové vedení obce tak neučiní a soustředí se na případné 
získání dotací na výstavbu infrastruktury obce (cyklostezka, kanalizace, 
komunikace, osvětlení) a investice do občanské vybavenosti (škola, školka). 

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje konsolidační program ve shora uvedeném znění. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO: 7   
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
5) Informace místostarosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
Bártlová: Pro přehled: 
2. a 8.7. – jednání s právní zástupkyní obce  
4. a 10. 7. – jednání se zástupem RK Mouřenín ohledně přechodu správy bytového fondu 
11.7. – schůzka s hejtmanem Pardubického kraje ing. IvoTomanem 
16.7.  - jednání se zástupcem p. Michalce – PO, další schůzka 25.7. 

- jednání se zástupci VAK Jablonné nad Orlicí a.s. (náměstek ing. Hubený), p. 
Kapounem (provozovna Lanškroun) 

17.7. – Kontrolní den na stavbě na Zámečku – čten zápis  



 

21.7.2008 – jednání na ČS, a.s., Svitavy  
 
Průběžná jednání se zástupci dodavatelů prací a materiálu na stavbě za účasti ing. Smejkala, 
Petráně a Dostála. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zápis z kontrolního dne na stavbě ze dne 17.7.2008. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
Předběžný plán do příštího zasedání OZ 
23.7. – kontrola FÚ – Vision Rudoltice s.r.o., Stavby Rudoltice, přísp. org. (nahlášena dne 
1.7.2008) 
25.7. – jednání se zástupcem p. Michalce – revize 
28.7. – jednání s místostarostou Města Lanškroun p. Šebrlem a prac. stavebního odboru (?) p. 
Chládkem ohledně cyklostezky Rudoltice – Lanškroun 
31.7. – Kontrolní den na stavbě na Zámečku 
 
a) Komplexní informace o stavu čerpání dotací 
 
Bártlová: Cituje komplexní informaci o stavu čerpání dotací vypracovanou ing. Smejkalem. 
Nechala jsem si udělat od paní Jašniakové přehled o výdajích a příjmech. Je čten. 
Čten přehled závazků. 
Na účtu Visionu je nyní asi 3.900.000 Kč to je zhruba to, co jsme zastavili, teď přišly daně a 
dále chodí nájmy. Jinak bylo vše odčerpáno. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí komplexní informaci o stavu čerpání dotací. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7     
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
b) Výpověď smlouvy o zprostředkování 
 
Bártlová: Prostřednictvím právního zástupce začínáme řešit jak byty tak pozemky. Byla dána 
výpověď realitní kanceláři 2 K 2 k.s. ohledně zprostředkování resp. sdělení k její platnosti. Je 
čtena. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí podanou výpověď smlouvy o zprostředkování a vyslovuje s tímto postupem 
souhlas. 



 

 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
b) Podání trestního oznámení  
 
Bártlová: Nebudu ho předčítat, protože to je pouze podezření ze spáchání trestných činu. Je 
tam asi 5 bodů a dnes jsme dokonce přišli na další, a proto se bude dále doplňovat. Zastupitelé 
jsou srozuměni s tím, co to obsahuje, a byla bych ráda, pokud bychom ho vzali na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí podání trestního oznámení – splnění oznamovací povinnosti 
místostarostkou obce dle platné legislativy při zjištění možné trestné činnosti. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 2  
 
c) Udělení obecné plné moci k zastupování právnických osob zřízených nebo založených obcí 
 
Bártlová: To jsou plné moci jak na Stavby Rudoltice pro Mgr. Hamplovovou, aby mohla 
vykonávat všechny úkony, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, 
uzavírala smíry a narovnání, uznávala uplatněné nároky, podávala opravné prostředky nebo 
námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala a potvrzovala a to vše i 
tehdy, když je podle právních předpisů potřeba zvláštní plné moci. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje udělení obecné plné moci Mgr. Janě Hamplové k zastupování právnických osob 
zřízených nebo založených obcí, aby mohla jako právní zástupkyně obce řešit vztahy v jejich 
souvislostech a komplexně. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 
6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003922/VB/1 

(Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce a.s.) 
 
Bártlová: Jde o věcné břemeno v místech, kde staví naproti Chromcovým paní Beranová. 
Jedná se o kousek na obecním pozemku, dělaly se tam nové sloupy el. vedení. Věcné 
břemeno je ohodnoceno částkou 500,-- Kč, jednorázovou platbou. 



 

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-
12-2003922/VB/1, mezi Obcí Rudoltice jako strany Budoucí povinné z věcného břemene  a 
ČEZ Distribuce a.s. jako strany Budoucí oprávněné z věcného břemene. 
 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. SSO/Kr-ČT/VB/34/1 (Obec Rudoltice – Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace) 
 
Bártlová: Na části pozemku spec. bodu 1, což je p.p. č. 4448/1 a p.p.č. 4539 byla v rámci 
realizace stavby dráhy ČDDDC optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová 
provozního souboru Třebovice v Čech., Rudoltice v Čech. uložena následující zařízení a to 
traťový kabel a traťový optický kabel, což je předmětem tohoto zřízení věcného břemene. To 
se v podstatě stalo již před delší dobou. Obec Rudoltice tady souhlasila s umístěním stavby, 
podepsal RNDr. Kolomý dne 9.1.2007. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, celková 
jednorázová hodnota věcného břemene činí 1.590,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SSO/Kr-ČT/VB/34/1 mezi Obcí 
Rudoltice jako strany povinné z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací jako strany oprávněné z věcného břemene. 
 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této smlouvy 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
8) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny o zřízení příspěvkové organizace Stavby Rudoltice 
 
Bártlová: Čten dodatek č. 2 – Zřizovací listiny o zřízení příspěvkové organizace Stavby 
Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny o zřízení příspěvkové organizace Stavby 
Rudoltice. 
 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
9) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 76 a 112 
 
Bártlová: Je potřeba je schválit. Jedno jsme vzali již na vědomí a jedno je nové. Obě je 
potřeba schválit. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočtové opatření  Pardubického kraje č. 76, týkající se poskytnutí 
neinvestiční dotace na základní dopravní obslužnost ve výši 226.530,- Kč. 
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 112, týkající se poskytnutí 
neinvestiční dotace dle „Zásad o poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití“ ve výši 8.480,- Kč. 
 
 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
10) Žádost o odkoupení p.p.č. 1560/6, části p.p.č. 4138/2 a 1560/2 (P. a I. J.) 
 
Bártlová: Čte žádost manželů J.. Já navrhuji schválit, protože záměr byl vyvěšen od 11. do 
26.6.2008, byla splněná zákonem stanovená podmínka. Nikdo jiný se nepřihlásil. Právní 
zástupkyní obce Mgr. Hamplovou byl navržen vzor kupní smlouvy na obecní pozemky, který 
bude pro tyto potřeby z důvodu jednotnosti používán. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 1560/6, části p.p.č. 4138/2 a části p.p.č. 1560/2, 
vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 P. a I. J. bytem Lanškroun, xxx.  
 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej těchto 
pozemků. 
 
     
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 1 
 
 
11) Žádost o prodej p.p.č. 1024 (Z. D.) 



 

 
Žáček: Parcelu jsme navštívili asi 2x s panem Papíkem. Je to parcela mezi dvěmi obecními 
lesy. 
 
Návrh usnesení: 
Obec Rudoltice nemá v úmyslu prodej p.p.č. 1024 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 
z důvodu vhodnosti k zalesnění a propojení současného lesa. 
 
OZ ukládá obecnímu úřadu odpovědět v tomto smyslu žadateli p. Z. Di. 
 
OZ ukládá správci obecních lesů učinit kroky k převedení pozemku p.p.č. 1024 na pozemek 
s funkcí lesa a k zalesnění dle výsadbového plánu. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 1 
 
 
12) Žádost o koupi p.p.č. 1712/8 (M.B.) 
 
Rezek: Můžeme na toto téma zavést diskusi, protože se jedná o pozemek ve středu obce. 
Tato žádost se týká určitého prostoru kolem první bytovky, naproti obchodu. Začalo to už v r. 
2000, kdy si tam chtěli nájemníci vystavět nějakou zahrádkářskou kolonii, ale byl tam 
problém s panem Z., který tam měl nepořádek Tak, jak mi to přiblížila paní S., tak se 
nájemníci složili na projekt a nechali si vyměřit určité prostory, které tomu připadaly ale to 
bylo v r. 2000. Jedná se o pozemek, který obhospodařuje M. B. Nemohu si pomoci, ale stále 
je to ve středu obce, a to co tam má, není ve středu obce zrovna vhodné. On by byl první, 
kterému bychom to prodali, kdybychom mu to teda prodali. Tím pádem je ten pozemek 
znehodnocen, protože obec se tam už nikdy nedostane mj. tam vede i vodovod. Já nepatřím 
mezi příznivce toho, aby se to prodávalo, ale trošku mě zarazila informace, že obyvatelé 
domu si to rozměřili a zaplatili za to asi 24.000 a teď by se jim to neprodalo, i když oni tu 
žádnou žádost nemají. Myslím si, že to není vhodné prodávat. 
Skalická: Problém s těmi parcelami se táhne od r. 2003. Začalo to tím, že nás obec oslovila, 
s tím že využíváme ty zahrádky a nemáme na ně žádné oprávnění a že obec je vlastníkem 
těchto pozemků a nabízejí nám je k odprodeji Vědí, že je nás  na bytovce 6 a že se nás 6 musí 
dohodnout, abychom si to rozparcelovali. Protože P.K. měla zahrádku vepředu před bytovkou 
a to bohužel obce nebylo, bylo to pozemkového fondu a my jsme to museli s P.K. domluvit, 
že nechce jednu šestinu z té celé parcely. P.K. řekla, že to nebude kupovat, že nevadí, že to 
nebude vlastnit. Domluvilo se tedy 5 stávajících vlastníků. Další podmínkou obce bylo, 
abychom si to rozparcelovali, aby to bylo přesně na těch 5 parcel. Že to nemůžeme koupit 
v celku, takže jsme si to rozparcelovali a já tady mám fakturu, která zní na částku 22.026,-- 
Kč. Bylo zaplaceno 7.září 2006. Zaplatilo to 5 vlastníků a koupě se neuskutečnila, protože na 
obec přišel anonym, který upozorňoval na nepořádek, který tam měl pan Z. To jsme 
domlouvali i na zastupitelstvu, že dokud tam neudělá pan Z. pořádek a neuvede to do 
původního stavu, tak nám to neprodají. Pan Z. to uklízí už 2 roky. Proč to chce pan B.? Pan 
.B. se chce stěhovat někam do Pardubic a chce to koupit zřejmě proto, protože chce ten 
pozemek prodat. Že chce prodat zvlášť byt a zvlášť pozemek zřejmě svému otci. Myslím si, 
že by se mělo pokračovat v tom duchu, co tady bylo nastoleno předtím, protože obec nám to 
nabídla všem s tím, že se to dá do původního stavu. Já nevím, jestli v tom bude pan Z. 



 

pokračovat. Je pravda, že pan Z. to nikdy nedostal písemně. Vždycky jsem mu to vyřídila 
pouze ústně. Myslím si, že by bylo na čase, abychom všem těch vlastníkům napsali, že pokud 
se to neuklidí tak se to neprodá. 
Rezek: Já jsem řekl svoji verzi a ty podobnou. 
Skalická: Tam jde o to, že nám zastupitelstvo řeklo: kupte si to, jinak to nebudete moci 
využívat, a my jsme zaplatiti 22.000 Kč a teď jenom kvůli tomu, že je to uprostřed obce a že 
si pan Z. neumí uklidit. Já si myslím, že by se měl pan Z. nějakým způsobem vyzvat. 
 
Rezek: Je to složitější, protože ty lidi to mohou prodat úplně někomu jinému, než kdo v tom 
bytu bude bydlet. Mohlo by to být i formou v pronájmu. Vy jste si rozdělili ur čité štráfky, na 
tom můžete hospodařit, využívat ten prostor. Já v tom nevidím důvod, že to musí být ve 
vlastnictví. 
Skalická: V tom případě jsme udělali obci službu a částka 22.000,- Kč není nízká. 
Rezek: Myslím, že bychom se měli podívat do těch starších zápisů. Jak to tam bylo myšlené, 
ale nemusíme se tím 100% řídit. 
Skalická: Myslím, že mu to nemůžete samostatně prodat, protože nám to bylo nabídnuto jako 
celek, těm, kterým to udržují. Byla to totiž jedna parcela a těď je jich 5, je to zanesené 
v katastru. 
Rezek: Musíme k tomu zaujmout nějaké stanovisko 
Dotaz: A co to dát do bezplatného užívání s tím, že zaplatí náklady na rozměření. 
Žáček: S tím, že podmínky prodeje trvají až bude uklizeno, může se prodat. 
Skalická: Táhne se to 5 let a teď to ztroskotalo na tom, že si pan Z. nechce uklidit. 
Dotaz: Na Z. by měla obec uhodit, protože hyzdí celou obec. 
Rezek: A pokud to bude mít v osobním vlastnictví, nebudeme s tím moci nic dělat. 
Skalická: Chci znát další řešení. 
Rezek: Pan Z. to ještě nemá uklizeno a vy jste o to nepožádali, tak co chcete řešit? 
Stránská: Za to že to užíváte něco obci platíte? 
Skalická: Právě že nic. To bylo narovnání, jak jsem tu četla ten dopis, aby nám to případně 
pronajali. 
Stránská: Když by se to teď dalo na to bezplatné užívání, tak by to bylo zaplaceno po těch 5 
let. 
Skalická: Těch 22.000,- Kč? Já tu mám dopisy, aby od nás obec něco vybírala a ona nic 
nechtěla. Takže na to nebudu přistupovat já. 
Dotaz: Chci se zeptat jestli obec neuvažuje o tom, jestli jako první řešit pana Z.? 
Bártlová: Myslím, že Richard Kohout na něj tlačí. 
 
Návrh usnesení: 
Obec Rudoltice nemá v úmyslu individuální prodej p.p.č. 1712/8 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, a to z důvodu předchozích jednání. 
 
OZ ukládá obecnímu úřadu odpovědět v tomto smyslu žadateli p. M. B. 
 
OZ pověřuje paní Skalickou oznámením panu Z. ohledně udržování pořádku na p.p.č. 1712/5. 

 
   Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
13) Žádost o koupi části p.p.č. 3093/2 (J.P.) 



 

 
Bártlová: Jedná se o část vedle D. Má tam plynovou skříň a chce si to rozšířit o 9m2. 
Hlasujeme zatím o vyvěšení záměru prodeje. 
 
Návrh usnesení: 
Obec Rudoltice má v úmyslu prodat část p.p.č. 3093/2 o výměře 9m2 zapsané na LV č. 10001 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí 
nad Orlicí. 
 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
14) Žádost o koupi p.pč. 119 a 120 (J. a D. P.) 
 
Kohoutová: P jsme doma nezastihli. Mluvili jsme pouze se sousedem panem K. a ten nám ty 
parcely ukázal. 
Rezek: Jedná se o opakovanou žádost. Pan Kolomý se s nimi pokusil ujednat určitý ústupek, 
protože se jedná o cestu a oni tam postavili 2 garáže do cesty tzn. že by ta cesta nemohla být 
rovně, ale mohla by být nahoru. Ta cesta patří k tomu rodinnému domku do jejich vlastnictví. 
Jeho úmyslem bylo, že by to změnil. Jednalo by se o takový obchod, aby tam ta možnost 
cesty do budoucna byla, protože jinak by to tam bylo celé uzavřené. Zatím jsou ještě 
nevyužité pozemky. Sice nevím, čí jsou, ale i kdyby byly v soukromém vlastnictví. Majitel 
má právo se k nim dostat. Oni to nejprve stáhli, ale teď tu žádost podali znovu ale v jiné 
podobě. 
Bártlová: Je tam o jednu parcelu méně.  
Rezek: Myslím si, že bychom se s nimi ještě měli pokusit jednat. Chtěl bych navrhnout, aby 
se to odložilo na příští OZ. 
 
Návrh usnesení: 
Rozhodnutí o žádosti se z důvodu nedostatečných informací odkládá na příští OZ dne 
31.7.2008. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
15) Napojení staveniště RD na veřejný vodovod ve vlastnictví obce 
 
Bártlová: Řešili jsme, jestli pro novou zástavbu nasadit paušál nebo nechat vodoměry. VAK 
v zastoupení pan Kapouna nám navrhoval, abychom dali paušál, že to má jisté výhody. 



 

Nakonec jsme se domluvili, že by bylo lepší tam nechat vodoměr, protože jakmile by se 
nastavil paušál, tak by lidé začali plýtvat vodou. 
Rezek: My se domníváme, že bychom se dostali do problémů s tlakem. Ono už je to někdy 
znát. Když tam budou ty lidé stavět, nechají to puštěné a půjdou pryč ze stavby. Myslím si, že 
je spravedlivější i vůči nim, aby si zaplatili, to co si spotřebují. Cena vodoměru není v tomto 
případě rozhodující. 
Bártlová: Když jsme se domluvili na těch vodoměrech, je nyní potřeba zajistit někoho, kdo to 
bude pro obec provádět, protože do teď psali vždy Smejkal s Petráněm, že si to mají žadatelé 
zajistit nějakou odbornou firmou, ale VAK mě neustále bombardoval, že tam chodí lidé a oni 
neví co s tím. Bylo by lepší, pokud bychom pověřili nějakou konkrétní firmu, navrhuji VAK 
Jablonné nad Orlicí, provozovna Lanškroun, abychom měli někoho konkrétního, s kým by se 
dalo spolupracovat a žadatele bychom tam mohli posílat. Dokonce nabízel i hromadný odkup 
vodoměrů za levnější cenu. 
Rezek: To budou vodoměry, které budou moci pak použít?  
Bártlová: Oni to mohou nakoupit hromadně a bude to levnější pro nás, protože my ty 
vodoměry platíme. 
Rezek: A cenové kalkulace v usnesení nejsou? 
Bártlová: Ne. To tu není. Jde jenom o pověření. 
 
Návrh usnesení: 
OZ pověřuje VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., provozovna Lanškroun k realizaci vodovodních 
přípojek pro nově budované rodinné domy v obci Rudoltice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
16) Žádost správce obecních lesů o navýšení cen za mýtní nahodilou těžbu + zpráva o stavu 

obecních lesů  
 
Bártlová: Byla jsem s panem Papíkem domluvena, že dnes přijde ale omluvil se, že se 
nedostaví z důvodu nemoci.  
 
Čtena zpráva o stavu Obecních lesů Rudoltice po vichřici ze dne 27.6.2008 a Žádost o 
navýšení cen za mýtní nahodilou těžbu od pana Papíka. 
 
Rezek: Ten návrh jsem znali dopředu a shodli jsme se na tom, že ho budeme akceptovat. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZO navyšuje výrobní náklady na mýtní nahodilo těžbu se současných 380,- Kč na 400,-- Kč za 
m3. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 



 

17) Žádost o bezúplatný převod pozemků z PF ČR na Obec Rudoltice 
 
Bártlová: Dne 6.3.2007 byla schválena žádost o bezúplatný převod několika pozemků z PF 
ČR na Obec Rudoltice. Po dohodě s ing. Marií Adamovou z PF ČR navrhuji schválit 
bezúplatný převod následujících konkrétních pozemků z PF ČR na Obec Rudoltice, ohledně 
kterých by měla být již začátkem srpna t.r. uzavřena smlouva o jejich bezúplatném převodu. 
Současně bylo ze strany PF ČR dáno na zváženou přehodnocení naší žádosti ohledně převodu 
dalších pozemků, a to v tom smyslu, aby byly splněny podmínky převodu zemědělských a 
lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.  
 
Návrh usnesení: 
OZ schvaluje bezúplatný převod pozemků č. 2744/12, 4016, 4018, 4070, 4072, 4205 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna z Pozemkového fondu ČR na Obec Rudoltice. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 7 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
18) Nová podoba nájemních smluv + dopis nájemcům 
 
Bártlová: 14 dní jsme ve spolupráci s paní Řehořovou a paní Jašniakovou a s realitní kanceláří 
Mouřenín dávali dohromady nové nájemní smlouvy. Ke konci července končí prvních 8. 
domů z 1. etapy, kterým uběhly dvouleté nájemní smlouvy a teď se jim budou prodlužovat. 
My jsme v souvislosti s tím udělali nové nájemní smlouvy, které mají trošku jiné podmínky. 
 
Čteny nové nájemní smlouvy (změny v nových nájemních smlouvách). 
Čteno „Oznámení ohledně správy obecních bytů“. 
 
Skalická odchází v 21:45hod. 

 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh nájemních smluv, které budou dle § 685 a násl. obč. zák. uzavírány mezi 
Obcí Rudoltice a nájemníky obecních bytů. 
 
ZO schvaluje návrh „Oznámení ohledně správy obecních bytů“, adresovaný nájemcům 
obecních bytů. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
19)  Jmenování jednatele spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Bártlová: Pan Libor Dostál, který byl dosud pověřen jednáním s dodavateli, souhlasí s tím, 



 

aby se stal dalším jednatelem spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Návrh usnesení: 
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. Libora Dostála, 
nar. 14.9.1956. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
20) Žádost RNDr. O. Kolomého o vyplacení zaměstnaneckého spoření 
 
Bártlová: Pan Kolomý zažádal o vyplacení svého zaměstnaneckého spoření písemně dne 
10.7.2008 - čtena žádost. 
Zjišťovala jsem, o co vlastně jde. Jedná se o smlouvu o podnikovém spoření, která byla 
uzavřena 11.12.1998 - čtena smlouva. 
My jsme to řešili s daňovými poradci a nikdo v celku neví o tom, že by bylo na obcích nějaké 
podnikové spoření. Čtena odpověď sepsaná Mgr. Hamplovou. 
Podmínky toho zaměstnaneckého spoření byly schváleny zastupitelstvem. Jde o to, že my 
bychom měli ty částky, které tam pan starosta vkládal, věděl, protože s těmi částkami bylo 
hospodařeno jako s obecními prostředky. Nechala jsem si vyjet částky, které tam jsou a sami 
vidíte jakou částku pan starosta požaduje. Částka 2.765.181,- Kč je vč. úroků. Ty úroky se 
budou platit z obecních prostředků. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí žádost RNDr. O. Kolomého o vyplacení zaměstnaneckého spoření a dále 
Sdělení k žádosti o úhradu finančního hotovosti vyhotovené právní zástupkyní obce. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
21) Různé 
 
a) Příští jednání zastupitelstva obce se koná dle platného usnesení 

zastupitelstva poslední čtvrtek v měsíci, tj. dne 31.7. 2008 ve 20.00 hod.  
Na pořadu jednání budou mj. i tyto body: 

- Sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ohledně projektu 
Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích 

- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
- Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných 

prostranstvích v obci Rudoltice 
- Směrnice o nakládání s finančními prostředky obce a společnosti, kterých je obec 

stoprocentním vlastníkem 
- Reorganizace výborů a komisí pracujících při OZ 
- Nový organizační i cenový režim prodeje obecních pozemků 



 

- Změna rozpočtu obce ohledně právních služeb 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
22) Diskuse 
 
Dotaz: Nájemní smlouvy se budou opět uzavírat i s těmi co dluží? 
Bártlová: Pokud dluží méně jak 15.000,- Kč a pokud se s nimi uzavře nějaký splátkový 
kalendář. Rozhodně to nebudou všichni. Teď je to prvních 8. domů, od čp. 601 – 608. 
Dotaz: Kolik je tam těch dlužníků? 
Bártlová: Přečteny stručné informace o počtu dlužníků a výši dlužných částek. Většinu těch 
dluhů tvoří sankce a penále. 
Dotaz: Jak bude naloženo s nájemníky, kteří v bytě nebydlí. Je to nový byt, oni platí nájemm 
ale nebydlí v něm. Jedná se o byt v čp. 613. Není tam plynoměr a elektroměr. Ten byt by 
mohl využívat někdo jiný. 
Bártlová: To je důvod pro výpověď. Jde o to jim to dokázat. Bude se to řešit teď při uzavírání 
nových smluv. 
Dotaz: Pan Cink má nějaké zaměstnance na stavbě? A není to střet zájmů? 
Bártlová:Je to střet zájmů a momentálně řešíme, co budeme dělat dál. Nejspíš bude vyhlášeno 
výběrové řízení, ale o tom se zatím jedná, je to provizorní řešení. 
Dotaz: Jak to vypadá se stavbou cyklostezky? 
Bártlová: Na cyklostezku bylo v nedávné době zahájeno územní řízení. Na ní neexistuje 
vůbec stavební povolení. Jedna část je současně i komunikace k průmyslové zóně. Na tu 
přispívala i spol. ZV-Kovo. Oni si na to přispívali, takže do této části je to udělané. SFDI 
poskytuje dotace na cyklostezky, ale až v momentě, kdy máte stavební povolení. 
Dotaz: Neměla být ta cyklostezka už loni? 
Bártlová: Byl tu problém s pozemky, zčásti byly  PF a teprve teď došlo k povolení k použití 
na cyklostezku. 
Dotaz: Prý jste zastavili platbu za 3.000.000,- Kč? 
Bártlová: Za 4.000.000,- Kč. 
Dotaz: Ta platba se nebude muset platit? Jak to bude? 
Bártlová: V těch 4mil. byla platba za komunikace tady dole. Ty komunikace nebyly schváleny 
zastupitelstvem. Teď se poslal spol. Strabag dopis, kde bylo vysvětleno, že momentálně toto 
nelze vyplatit a bude se to během 2 měsíců řešit. 
Dotaz: Hlasovali jste o trestním oznámení a my nevíme o co jde? Je to tak tajné, že to 
nemůžeme vědět? 
Bártlová: Nelze říci, o co přesně jde. Jsou to jenom podněty. 
Dotaz: O co se tedy jedná? Je to trestní oznámení na co? 
Bártlová: Jde pouze o podnět a teprve bude docházet k šetření. O výsledcích budete 
informováni. xxx 
Dotaz: V jakém stádiu jsou opravy? Sekání a opravy světel, zlikvidování kaluže? 
Bártlová: Světla se teď řeší. Pan Jašniak bude objednávat plošinu a budou objíždět všechna 
světla. Bude se to nějak dávat do pořádku, ale jestli na to budou peníze nevím. Sekání mi 
vypověděli dva lidé, ale už jsou noví pan B. a pan K. Ti to momentálně řeší. 
Dotaz: A co jednání s panem Hrdinou o elektrických zařízeních o odběru na jednotlivých 
bytovkách? 



 

Bártlová: On mi tvrdí, že posílal nějakou jednorázovou platbu, ale tady na obci o ní nikdo 
neví. Posílal jí prý kdysi dávno. Řekla jsem mu ať mi doloží, že nějakou částku poslal. Slíbil 
mi, že to udělá začátkem týdne. Zatím nic nemám. Ale my počítáme s tím, že odběr elektřiny 
u tohoto zařízení budeme zpětně i následně odečítat ze spol, prostor. 
Dotaz: Takže asi 1.500,- Kč ročně na zařízení. 
Bártlová: My jsme počítali zhruba 500,- Kč. 
Dotaz: A jak jste to počítali? Záleží na odběru toho zařízení? 
Bártlová: Jaký má odběr? On mi tvrdil asi 15 wattů. 
Dotaz: To je hloupost. My jsme se informovali a vychází to asi na 1.450,- Kč na rok. 
Bártlová: p. Hrdina mi slíbil, že mi doloží, kolik to bere elektřiny a tu jednorázovou platbu, o 
které tu nikdo neví. Řeší se to. 
Dotaz: Nastínili jste tu to o čem budete jednat příště. Jde mi o ty poplatky za psy. Mám pocit, 
že se vracíte k něčemu, co tu bylo a od čeho se upustilo. Myslím si, že ta částka, která bude ať 
100,- Kč nebo 500,- Kč nikoho nezruinuje, ale když někdo neplatí nájem, tak mu neobnovíte 
smlouvy, ale když někdo nezaplatí tohle, budete ho upomínat a pak to musíte soudně 
vymáhat. Minulé zastupitelstvo upustilo od těchto poplatků právě proto, že soudní výlohy a 
veškerá agenda s tím související byla nákladnější než ty peníze, které se na těch poplatcích 
vybraly. Nevím jestli je to rozumné vracet se k něčemu co se neosvědčilo? 
Bártlová: Asi mi to nebudete věřit, ale my jsme asi jedna z mála obcí, která nevybírá poplatky 
ze psů. Je to problém hlavně na Zámečku, kde je velký počet psů.  
Dotaz: Bylo by možné ještě vyvěsit nový jízdní řád? 
Bártlová: Je v posledním zpravodaji ale klidně ho opět vyvěsím. 
 
Řehoř: Veřejná omluva Stavební a bytové komise Jaroslavu Suchému za nepodložené a 
neopodstatněné informace opravy zvonků a nákupu materiálu na opravy bytového domu čp. 
602. Tímto se omlouváme. 
 
Zasedání skončeno v 22.25hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/21/07/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) změnu navrženého programu 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu  
c) konsolidační program ve znění: 

 
• Nové vedení obce si uvědomuje, že dokončení výstavby v lokalitě Zámeček je 

zcela zásadní prioritou obce, a udělá vše pro to, aby byla stavba dokončena. 
Bohužel současná finanční situace je však „neradostná“, když byl na konci měsíce 
června zcela vyčerpán překlenovací úvěr, znějící na částku 10.000.000,- Kč. Do 
konce roku 2008 je cílem zkolaudovat 3 bytové domy, další 3 bytové domy 
rozpracovat, u 4domků provést hrubou stavbu včetně zastřešení a s tím související 
komunikace.  

• Přehodnocení veškerých dohod o provedení práce, uzavřených mezi fyzickými 
osobami a obcí, příspěvkovou org. STAVBY Rudoltice a spol. s r.o, VISION 
Rudoltice. Veškeré finanční kroky v tomto směru maximálně zprůhlednit. 

• Zprůhlednit přidělování obecních bytů. V současné době jsou již činěny kroky 



 

k získání materiálů od RK 2K2 k.s., týkajících se obecních bytů. Při rozhodování o 
přidělení obecního bytu bude přihlíženo k přednostnímu uspokojení bytové 
potřeby občanů obce Rudoltice. To vše však za předpokladu, že budou splňovat 
zákonem stanovené podmínky. 

• Zprůhlednit prodej obecních pozemků. V současné době jsou již činěny kroky 
k získání materiálů od RK 2k2 k.s. v této věci.  

• I přes složitou finanční situaci související s dokončením investic v lokalitě 
Zámeček se vedení obce pokusí investovat do údržby stávajícího majetku obce. 

• Personálně konsolidovat obsazení firem VISION Rudoltice s.r.o. a STAVBY 
Rudoltice, příspěvková organizace. 

• Učinit maximum pro to, odstranit nemalé finanční nesrovnalosti v hospodaření 
obce a jí založených společností, vzniklých v minulém období a vést jednání se 
zúčastněnými subjekty s cílem získat nazpět maximum takto vyplacených 
prostředků. (dnešního dne se již podařilo získat příslib vrácení částky ve výši cca 
100.000 Kč) 

• Dlouhodobé cíle: Dotace na výstavbu Relaxačního centra Lanškrounska v 
Rudolticích nebyly přiznány. I přestože lze na podzim letošního roku učinit další 
pokus o jejich získání, nové vedení obce tak neučiní a soustředí se na případné 
získání dotací na výstavbu infrastruktury obce (cyklostezka, kanalizace, 
komunikace, osvětlení) a investice do občanské vybavenosti (škola, školka). 

 
d) udělení obecné plné moci Mgr. Janě Hamplové k zastupování právnických osob 

zřízených nebo založených obcí, aby mohla jako právní zástupkyně obce řešit vztahy 
v jejich souvislostech a komplexně. 

e) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2003922/VB/1, mezi Obcí Rudoltice jako strany Budoucí povinné z věcného břemene  
a ČEZ Distribuce a.s. jako strany Budoucí oprávněné z věcného břemene. 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této smlouvy 

f) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SSO/Kr-ČT/VB/34/1 mezi Obcí 
Rudoltice jako strany povinné z věcného břemene a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací jako strany oprávněné z věcného břemene. 

 ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této smlouvy 
g) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny o zřízení příspěvkové organizace Stavby Rudoltice. 
 ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu tohoto dodatku 
h) rozpočtové opatření  Pardubického kraje č. 76, týkající se poskytnutí neinvestiční 

dotace na základní dopravní obslužnost ve výši 226.530,- Kč. 
 ZO schvaluje rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 112, týkající se poskytnutí 
neinvestiční dotace dle „Zásad o poskytování finančních podpor na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití“ ve výši 8.480,- Kč. 

i)  prodej p.p.č. 1560/6, části p.p.č. 4138/2 a části p.p.č. 1560/2, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 P. a I. J., bytem Lanškroun. 

 Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
 Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej 
těchto pozemků. 

j) úmysl prodeje části p.p.č. 3093/2 o výměře 9m2 zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 
Orlicí. 
 OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

k) pověření VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., provozovna Lanškroun k realizaci 



 

vodovodních přípojek pro nově budované rodinné domy v obci Rudoltice. 
l) navýšení výrobních nákladů na mýtní nahodilo těžbu se současných 380,- Kč na 400,-- 

Kč za m3. 
m) bezúplatný převod pozemků č. 2744/12, 4016, 4018, 4070, 4072, 4205 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna z Pozemkového fondu ČR na Obec Rudoltice. 
n) návrh nájemních smluv, které budou dle § 685 a násl. obč. zák. uzavírány mezi Obcí 

Rudoltice a nájemníky obecních bytů; návrh „Oznámení ohledně správy obecních 
bytů“, adresovaný nájemcům obecních bytů.  

o) 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. Libora Dostála, nar. 14.9.1956. 

p) jednání zastupitelstva obce se koná dle platného usnesení zastupitelstva poslední 
čtvrtek v měsíci, tj. dne 31.7. 2008 ve 20.00 hod.  

 
 

2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) správci obecních lesů učinit kroky k převedení pozemku p.p.č. 1024 na pozemek 
s funkcí lesa a k zalesnění dle výsadbového plánu. 

b) ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

c) p. Žáčkovi a p. Řehořovi zajistit úpravu domovního řádu (přebírají po p. Skalické, 
v souvislosti s jejím odvoláním bytovou komisi) 

d) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních bytových 
domů v obci 

e) panu Kohoutovi zajistit zavezení kořenů v aleji 
f) Kohoutovi zajistit osivo u BD č.610 a 612 
g) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
h) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261 
i) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat místostarostce 

k posouzení 
j) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a čištění 
k) panu Rezkovi zajištění akce příjmu alternativního televizního internetového příjmu 
l) p. Řehořovi zalepit dlažbu na bytovce čp. 261 

 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) zápis z kontrolního dne na stavbě ze dne 17.7.2008 
b) komplexní informaci o stavu čerpání dotací 
c) vědomí podanou výpověď smlouvy o zprostředkování a vyslovuje s tímto postupem 

souhlas. 
d) podání trestního oznámení – splnění oznamovací povinnosti místostarostkou obce dle 

platné legislativy při zjištění možné trestné činnosti. 
e) žádost RNDr. O. Kolomého o vyplacení zaměstnaneckého spoření a dále Sdělení 

k žádosti o úhradu finančního hotovosti vyhotovené právní zástupkyní obce. 
 
 



 

Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili: Oldřich Rezek 
   Erika Kohoutová 
 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 
 


