
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 31. 7. 2008 

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

  
Program: 
 

1) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ohledně projektu 

Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích 
4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
5) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných 

prostranstvích v obci Rudoltice 
6) Směrnice o nakládání s finančními prostředky obce a společností, kterých je obec 

stoprocentním vlastníkem 
7) Pravidla pro přidělování obecních bytů 
8) Reorganizace výborů a komisí pracujících při OZ 
9) Nový organizační i cenový režim prodeje obecních pozemků 

10) Změna rozpočtu obce ohledně právních služeb 
11) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na ZŠ docházku žáků (Město Lanškroun – 

Obec Rudoltice) 
12) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – L. P., P. A.) 
13) Smlouva o dílo (Stavby Rudoltice – B. Cink) 
14) Žádost o koupi pozemků p.p.č. 119 a p.p.č. 120 (J. P. a D. P.) 
15) Žádost o koupi pozemků p.č. 832/1, 834/3, 832/3, st.p.č. 288 (V.K.) 
16) Žádost o koupi části pozemku p.č. 338/3 (J. H.) 
17) Různé 

• prodej odznaků 
18) Diskuse 

 
Přítomni: Kohoutová, Rezek, Skalická, Bártlová, Stránská 
Nepřítomni:  Kolomý, Janisch 
Omluveni: Žáček, Řehoř 
 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 20.07 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• vyřadit z programu bod č. 10 - Změna rozpočtu obce ohledně právních 
služeb (v současné době není potřeba) 

• doplnění programu o bod č. 10 – Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky 
• doplnění programu o bod č. 10a – Rozpočtové opatření obce č. 3/2008 

 



 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO: 5   
        PROTI: 0   
        ZDRŽEL SE: 0  
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Iva Skalická, Iva Stránská 
 
 

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

        PRO: 5    
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
3) Sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ohledně projektu 
Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích 
 
Bártlová – Což je jednoduše řečeno aquapark. Přišlo nám sdělení o zamítnutí žádosti. Čteno 
sdělení. 
Dne 30.6. se rozhodovalo o tom, zda dostaneme dotaci na aquapark a byla nám zamítnuta. Na 
minulém zasedání jsme sdělili, že přestože na podzim je možnost podat si druhou výzvu tak 
zastupitelstvo odsouhlasilo, že do druhé výzvy již nepůjde, takže žádat o dotaci na aquapark 
se již nebude. 
Čten souhrnný protokol o provedeném hodnocení projektu. 
 
Rezek – A celkové vyhodnocení? 
Bártlová – Ne to tu nemáme. Dostali jsme informace pouze o našem projektu. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
ohledně projektu Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
 
Bártlová – ZO rozhodlo, že opětovně zavede obecně závaznou vyhlášku v naší obcí o místním 
poplatku ze psů. V současné době a to hlavně v obytné zóně Zámeček, si mi někteří nájemci 
začali stěžovat na to, že se zvýšil velkým způsobem počet psů a že bychom s tím měli něco 
dělat. Takže jsme se rozhodli, že zaprvé zavedeme vyhlášku o místním poplatků ze psů a 
dalším bodem je vyhláška o pohybu psů v obci. 



 

Vyhlášky mám připravené a zkontrolované Odborem dozoru a dohledu. Takže by měly být 
bezproblémové. Pokud je schválíme, budou viset na úřední desce a podle data účinnosti by 
měly platit. 
 
Čten návrh vyhlášky. 
 
Dotaz - Z jakého důvodu jsou poplatky v rodinném domě nižší než v činžovním? 
Bártlová – Protože rodinné domy mají zahradu a ti psi se mohou volně pohybovat na 
pozemku vlastníka rodinného domu, kdežto když jste nájemcem bytu v činžovním domě, je to 
samozřejmě dražší. Je to úplně běžná věc.  
Dotaz - Proč se ty poplatky budou znovu vybírat? 
Bártlová – Poplatky zrušilo bývalé zastupitelstvo a teď je to z toho důvodů, že se velkým 
způsobem zvýšil počet psů a začínají s tím být problémy. To je za prvé a za druhé si myslím, 
že by to mohl být byť minimální příjem obce. 
Rezek – Já jsem v tom zastupitelstvu byl. To proč se ty poplatky za psy předtím zrušily bylo 
z toho důvodu, že je to zbytečná zátěž a že náklady s tím spojené přesahují vybrané poplatky. 
Ten důvod, proč se to teď zavedlo a já jsem jednou zvedl ruku proti a teď pro, je ten, že se na 
mě obrátila řada občanů s žádostí, abychom tento poplatek obnovili. Tak jsem názor změnil. 
Jinak je to skutečně tak, že jsme tenkrát hlasoval proti, protože nám to starosta zdůvodnil tak, 
že na tom proděláváme a teď je ta situace tak složitá. Psi a zvláště ta velká plemena to 
většinou trpí ti spolubydlící, takže je to o velké toleranci, která v tom domě musí nastat. Ne 
všude se to daří a ne všichni to chápou. Každý si to musí rozmyslet. Je to komplikace, to je 
pravda. 
Dotaz – Jak to bude se psy, kteří v bytě na bytovce jsou ale nájemce není vlastník psa? 
Skalická – Když ten nájemce, kterého ten pes nebude, prokáže, že to není jeho pes a ví, že to 
je pes někoho jiného, tak bohužel bude muset zaplatit ten čí ten pes je ale nezáleží jestli ten 
pes bude v domě u něj nebo u toho druhého. Já si myslím, že ten držitel, který ho má na té 
bytovce, tak si rozmyslí, jestli ho tam bude mít nebo ne, protože nezáleží na tom, když není 
jeho vlastníkem nebo držitelem že za něj nebude platit protože v té bytovce je. 
Bártlová – Pokud je to člověk nebo firma, která má bydliště nebo sídlo trvalé na našem území 
a má u sebe psa, tzn. že je držitelem psa a bude ten poplatek platit. 
Dotaz - Jak to chcete kontrolovat?  
Bártlová – Co jsem zjišťovala, tak se třeba udělají brigády, najme se student a ten prochází 
vesnicí a zjišťuje, kdo má jakého psa. Takhle to je běžná praxe. 
Dotaz - Jaká bude vymahatelnost těchto poplatků? 
Rezek – Jestli jsem dával pozor, tak tam bylo napsáno, že to může být až trojnásobek. 
Dotaz – A bude to vymáhat obecní úřad? 
Bártlová – Ano, obecní úřad. Je to poplatek dle zákona o místních poplatcích. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 2/2008 o místním poplatku ze psů 
s účinností od 1.1.2009. 
 
ZO pověřuje členku zastupitelstva Eriku Kohoutovou k podpisu této vyhlášky společně 
s místostarostkou obce. 
         
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 



 

PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
5) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích 
v obci Rudoltice 
 
Bártlová – Další obecně závaznou vyhláškou, kterou se budeme zabývat, je vyhláška o 
pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Rudoltice. 
 
Čten návrh vyhlášky. 
  
Bártlová – Je to hlavně proto, aby tu volně nepobíhali psi, protože se teď opravdu stává, že si 
lidi stěžují na to, že tu volně pobíhají psi po vesnici, někdo jede na kole a on je ohrožuje apod. 
Na Zámečku je to podobné. 
Dotaz – A nemohli byste ještě najít nějaký pozemek na Zámečku? Abych nemusel až sem. 
Rezek – Ono je to složité. Myslivci mají třeba taky nějaký zákon. Běžte na pozemky 
pozemkového fondu, těch je tady kolem hodně, ale tam vás může ohrozit zase myslivec, 
protože když Vám pes odběhne do určitých metrů od nějakých prostranství, tak on ho může 
zastřelit. 
Dotaz – U nás na bytovce třeba někteří majitelé psů neznají pojem vodítko. Bytovka je 
„občůraná a obkakaná“. Jak se bude řešit tohle? 
Bártlová – Tohle nelze řešit v této vyhlášce. Toto již řeší občanský zákoník.  
Dotaz – Okolo naší bytovky chodí snad každý s igelitovým pytlíkem ale ty výkaly tam jsou 
pořád. Ty výkaly jsou tam ale od psů, kteří tam volně pobíhají. Např. Hykádovi mají 
takového většího psa a ten pes je třeba dost agresivní. 
Bártlová –Pokud dojde ke schválení veřejnoprávní smlouvy s městkou policií, pak bude tato 
odchytávat toulavé psy. 
Skalická – Jsem pro to doplnit vyhlášku o pozemek u Zámečku. 
 
 
Rozhodnutí ohledně obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro volný pohyb psů se odkládá do 
příštího zastupitelstva za účelem doplnění o případné další pozemky pro jejich volný pohyb. 
 
Paní Skalická doplní návrh o další pozemky do příštího OZ. 
 
 
6) Směrnice o nakládání s finančními prostředky obce a společností, kterých je obec 
stoprocentním vlastníkem 
 
Skalická – Není to přímo směrnice. Je to dispoziční oprávnění v přechodném období řízení 
obce a obecních stavebních firem od 1. srpna 2008, protože nemáme starostu a je tu pouze 
místostarosta. Tak se muselo nějakým způsobem přistoupit k tomu, jak bude probíhat proces 
schvalování veškerých odběratelských a dodavatelských faktur, veškerých smluv, které 
vznikají, kdo bude schvalovat, kdo bude nařizovat, kdo bude zodpovídat za věcnou a formální 
správnost, protože všechno to bylo napsané na starostu. Navíc jsme chtěli zprůhlednit toky, 
kdo je za co odpovědný v obecních stavebních firmách, protože se stávalo celkem stále to, že 
dodací listy nebyly podepisovány nikým a několikrát se přišlo na to, že ten dodací list, který 
byl přiložen k faktuře, v podstatě nikdo nepodepsal a nikdo nevěděl, jestli se ten materiál 
vůbec na tu stavbu dostal nebo nedostal. Z toho důvodu bylo vypracováno dispoziční 



 

oprávnění v přechodném období. Je to asi 7 stran, kde je např. stanoveno, že za finanční a 
hospodářské operace jako jsou např. kdo zodpovídá za podepisování dodavatelských a 
odběratelských faktur, pokladních dokladů, vystavení šeků, výpisů z banky, cestovních 
příkazů, vnitřních účetních dokladů, příjemky a výdejky ze skladu, dodacích listů, 
objednávek, personálních a jiných smluv, kdo zodpovídá za zařazování a vyřazování majetku, 
zpracování účetnictví, zpracování mezd, protože to bylo doposud jinak než to bude teď. Kdo 
vyhotovuje doklad, kdo zodpovídá za to, co na tom dokladu je, kdo to podepíše, bez toho se 
to nesmí podepsat. Číst to nebudu, zastupitelé s tím jsou seznámeni. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh Dispozičního oprávnění v přechodném období řízení obce a obecních 
stavebních firem s účinností od 1.8.2008. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5     
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
 
7) Pravidla pro přidělování obecních bytů 
 
Bártlová – Obec, počínaje 23.7.2008, přijímá žádosti o byty. V souvislosti s touto změnou 
budou v nejbližších dnech prostřednictvím médií všichni žadatelé o byt vyzváni k podávání 
žádostí, příp. opětovné žádosti přímo na obec. Aby přidělování bytů bylo co nejspravedlivější 
a nejprůhlednější, je třeba stanovit pravidla, kterými se bude přidělování bytů řídit.  
 
Návrh pravidel včetně formuláře k podávání žádostí o přidělení bytu jsou již vytvořeny. Tento 
bude předán Stavebně-bytové komisi (viz další bod) k připomínkám. Na základě takto 
stanovených pravidel pak bude komise zastupitelstvu předkládat své návrhy k uzavírání 
nájemních smluv. 
 
Text formuláře – Žádost o přidělení bytu je třeba co nejdříve schválit, aby mohl být již 
předkládán žadatelům k vyplnění a tak ucelena podoba žádostí. 
 
Čten návrh fomuláře „Žádost o přidělení bytu“. 
 
Dotaz – Pro koho jsou tyto formuláře? 
Bártlová – Pro budoucí nájemníky. 
Dotaz - Co bude s těmi volnými byty tam co jsou? 
Bártlová – Tohle už řeší správce bytového fondu. To se hlásí jemu. My tady ten pořadník 
samozřejmě máme a řešíme to s ním a on potom už řeší i to kompletní předávání bytu. 
Dotaz – My jsme si nežádali o byt u realitní kanceláře 2k2 k.s. Musíme si zažádat o byt znovu 
a vyplnit tento formulář? 
Bártlová – Ne nemusíte. Pro nás je teď momentálně důležitá informace, jestli jste to měli u 
realitní kanceláře nebo neměli. Pokud ano, zda už Vám byl přislíben nějaký konkrétní byt, 
aby nebyli poškozeni lidé, kteří už měli nějaký přidělený.  
Rezek - Nevnímám tady, že tady jsou postiženy i ty důvody pro přidělení toho bytu z hlediska 



 

státního příspěvku. 
Bártlová – Zaprvé to je prohlášení, jestli je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti a 
pak je tam omezení příjmové, a to omezení příjmové se řeší až v momentě, kdy se přistupuje 
k nájemní smlouvě. Dokládá se to buď půl roku nebo rok zpětně podle toho v jaké to je etapě 
- z jakých je to prostředků. Potom jsou i další byty a těch se to příjmové a vlastnické omezení 
netýká. 
Rezek – Takže je to obecně. 
Bártlová – Ano. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje text formuláře s názvem „Žádost o přidělení bytu“ 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
8) Reorganizace výborů a komisí pracujících při OZ 
 
Bártlová - Výbory reorganizovat nemůžeme, protože tu dnes není pan Žáček, kterého se to 
týká. 
 

a) rozšíření Stavebně-bytové komise  
 
Bártlová – Navrhuji rozšíření o tyto členy: Petr Konečný, Blanka Taclová a Petra Rohlová. 
 

b) zřízení Pozemkové komise 
 
Bártlová – Smlouva o zprostředkování, týkající se prodeje obecních pozemků, byla 
společnosti 2k2 k.s. vypovězena a obec si zajišťuje přípravu prodeje obecních pozemků, 
včetně parcel v lokalitě Zámeček sama. Z tohoto důvodu navrhuji zřídit Pozemkovou komisi, 
která se touto činností bude zabývat. Jako členy navrhuji zastupitelku Ivu Skalickou a dále 
ing. Antonína Smejkala a Michala Petráně. Tito dva budou během dne zajišťovat komunikaci 
s žadateli. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO rozhodlo o jmenování dalších členů Stavebně-bytové komise, a to: Petra Konečného, 
Blanku Taclovou a Petru Rohlovou. 
 
ZO rozhodlo o zřízení Pozemkové komise, jejímž hlavním úkolem bude zajišťování příprav 
k prodeji obecních pozemků. 
ZO rozhodlo o jmenování členů Pozemkové komise v tomto složení: Iva Skalická, ing. 
Antonín Smejkal, Michal Petráň. 
 
 
 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
9) Nový organizační i cenový režim prodeje obecních pozemků 
 
Bártlová – Návrh organizačního a cenového režimu prodeje obecních pozemků je již 
vytvořen. Tento bude předán Pozemkové komisi k připomínkám a poté bude schválen a 
zveřejněn. 
 
Návrh usnesení: 
ZO ukládá Pozemkové komisi připomínkovat organizační a cenový režim prodeje obecních 
pozemků nejpozději do 20.8.2008 a konečný návrh předložit ke schválení OZ. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
10) Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky 
 
Bártlová – S hejtmanem Pardubického kraje jsem hovořila o možnosti poskytnutí bezúročné 
půjčky. Pan hejtman říkal, že co si pamatuje, tak nikomu bezúročná půjčka poskytnuta nebyla, 
ale není problém to alespoň zkusit. Nyní jsme byli vyzváni Pardubickým krajem k doplnění. 
Je však potřeba zahájit ještě souběžná jednání s bankovními ústavy. Protože máme 
(STAVBY) u ČS, a.s. 25mil. dlouhodobý úvěr a 10mil. překlenovací úvěr, tak zkusíme 
zahájit souběžné jednání s tímto bankovním ústavem. 
 
Kohoutová - Je to na čtyři roky? 
Bártlová – Ano, je to žádost o bezúročnou půjčku. 
Dotaz - Jaká je měsíční splátka? 
Bártlová - Počítali jsme to a u bezúročné půjčky je to asi 300.000,- Kč. Teď se zpracovávají 
různé podklady, cash-flow a rozpočtové výhledy. To se v podstatě použije k jednání s dalšími 
bankovními ústavy. 
 
Návrh usnesení: 
ZO rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky od Pardubického kraje v max. 
výši 15,000.000 Kč se splatností 4 let, počínaje r. 2009, za účelem dofinancování III. etapy 
výstavby 94 bytových jednotek a kompletní infrastruktury v Obytné zóně Zámeček 
v Rudolticích. 
 
ZO pověřuje místostarostku obce k jednání v této věci s Pardubickým krajem. 
 
ZO dále pověřuje místostarostku obce k zahájení souběžného jednání s Českou spořitelnou 
a.s. ohledně poskytnutí úvěru se shodným účelem. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5   



 

PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
10a) Rozpočtové opatření obce č. 3/2008 
 
Bártlová – Jedná se o částku 28.400.000,- Kč, která se skládá z letošní vyčerpané částky 
z dotací tzv. limitek, což činí 13,408.893,- Kč a z předpokládané částky, která se letos 
vyčerpá, což představuje cca 15,000.000 Kč. 
 
Dotaz – Z čeho to hodláte platit? 
Bártlová –Jedná se o peníze z dotací tzv. limitek. 
Dotaz – A ten zbytek? Já jsem se doslechl, že se dluží asi 46mil.? 
Bártlová – To máte zkreslené informace. 46mil. je ještě zhruba potřeba na dostavbu a tam se 
ještě počítá s tím, že bychom si 15mil. půjčili, abychom to stihli do kolaudace postavit. 
Dotaz – Původní rozpočet měl zřejmě souvislost s nějakým harmonogramem prací. A teď 
když rozpočet navýšíme plníme harmonogram? 
Bártlová – Ten harmonogram prací je už dávno pasé. Je stanovené datum, kdy musí být 
nejpozději kolaudace. 
Dotaz – My jsme v neděli pozorovali dělníka, kterému sice od rána do večera vyhrávalo rádio 
ale za celý den položil sotva 30 cihel. 
Bártlová – Nejspíš mluvíte o pracovnících nějaké firmy, která tam pro nás pracuje. Ti mají 
smlouvu o dílo a v té smlouvě jsou termíny, které oni musí splnit. 
Rezek – Ty lidi tam nejsou placeni hodinově. Je to vždy za určitou práci, určitá částka. Teď 
třeba probíhala penalizace pana Cinka, který měl byt penalizován dost velkou částkou. 
Bártlová – Nejsou to naši zaměstnanci. To je na zaměstnavateli. 
Rezek – Jestli tam dělají za 5,- Kč nebo za 100,- Kč, to si určuje jejich zaměstnavatel. On 
dostane určitou částku peněz za odvedenou práci. Jde o to, že nás ohrožuje termínově. To je 
samozřejmé. Nás nejvíce zajímá termín. Protože my tu 3. etapu musíme postavit do určitého 
časového období. A proto je v těch smlouvách penalizace za nedodržení termínů. 
Dotaz – Mně přijde, že celá ta výstavba byla podfinancovaná? 
Bártlová – Ten úvěr je na překlenutí období, než se prodají pozemky, které by to měly pokrýt. 
Ty dotace se mohou použít pouze na ty domy jako takové a tu infrastrukturu okolo, bez které 
nám to nikdo nezkolauduje, si musíme dofinancovat ze svého. 
Bártlová – O tom harmonogramu prací vám ale více neřeknu. Mohla bych požádat pana ing. 
Smejkala. 
Skalická – Já jsem se na to ptala, protože někdy v r. 2003 tady proběhlo jednání s panem 
Martínkem a Oldřich Kolomý měl připraven takový harmonogram prací a to bylo 
naplánované až do roku xy, opravdu den ode dne. Já jsme se na to pana ing. Smejkala ptala, 
jestli se tohle plní a on mi řekl, že už se to dávno neplní. Takže na začátku asi nějaký 
harmonogram byl a teď mi už nikdo neodpověděl.  
Dotaz – Nějaký harmonogram musí být i dnes. Musí být stanoveno za co bude kolik peněz 
atd. 
Bártlová – Určitě ale nemám ho teď před sebou a nemohu vám odpovědět. 
Rezek – Také se to vyvíjí. Podle toho jaká je finanční situace. 
Skalická – Harmonogram existuje. My víme, že musíme zkolaudovat ten a ten den, tolik a 
tolik domů. Takový obecný harmonogram existuje, ale já jsme viděla přímo harmonogram, 
kde bylo napsáno 13. bude uděláno to a to, 14. to a to, ale to bylo hodně dopředu. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008, kterým se navyšují příjmy i výdaje, určené na 



 

výstavbu etap III.a a III.b v lokalitě Zámeček na částku 28,400.000 Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

         ZDRŽEL SE: 0 
 
 
11) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na ZŠ docházku žáků (Město Lanškroun – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová – V souladu se školským zákonem vyplývá pro naši obec povinnost úhrady 
neinvestičních nákladů Městu Lanškroun za žáky, přijaté do lanškrounských škol, kteří mají 
trvalý pobyt u nás v obci.  Odbor školství a kultury MěÚ Lanškroun zaslal návrh Dohody o 
úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků spolu s Výpočtem 
neinvestičních nákladů na 1 žáka v ZŠ v La za první pololetí roku 2008 a dále Neinvestiční 
náklady lanškrounských škol v roce 2008. 
 
Čteny výše uvedené dokumenty. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku 
žáků v celkové výši 165.402,- Kč (3.063,- Kč/žák), uzavřenou mezi Městem Lanškroun jako 
příjemcem a Obcí Rudoltice jako plátcem, a to za období od 1.1. do 30.6.2008, ve kterém 
plnilo povinnou školní docházku celkem 54 žáků s trvalým pobytem v obci Rudoltice. 
 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této dohody. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
12) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – L. P., P. A.) 
 
Bártlová – Dne 13.2.2007 byla ZO schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Jedná se o vedení odpadní kanalizace z čističky odpadních vod včetně vyústního 
objektu a přípojku elektřiny a dále o právo přístupu k těmto sítím za účelem jejich údržby a 
opravy. K návrhu smlouvy je připojen geometrický plán. 
 
Jedná se o objekt, který staví L.P. a P.A.. Toto věcné břemeno je zřízeno bezplatně. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a 
L.P. a P.A., oba bytem Rudoltice čp. XXX, dle které Obec Rudoltice zřizuje bezplatně na dobu 
neurčitou věcné břemeno spočívající v právu vést na pozemku p.č. 3087/2 – ostatní plocha – 
odpadní kanalizaci z čističky odpadních vod včetně vyústního objektu a přípojky elektřiny, 
dále v právu přístupu k těmto sítím za účelem jejich údržby  opravy, vše v rozsahu 
znázorněném geometrickým plánem č. 845-74/2008, pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 



 

Lanškrouna. 
 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
13) Smlouva o dílo (Stavby Rudoltice – B. Cink) 
 
Rezek – Pan Cink se ujal role koordinátora stavby. Vnímáme to jako řešení, které bylo 
nezbytné ale neznamená to, že se tím nebudeme nadále zabývat a nebudeme hledat třeba ještě 
další možnosti. Na tom základě bylo nutné s panem Cinkem sepsat smlouvu o dílo a je 
potřeba, aby jí dnes schválilo ZO. 
 
Čtena smlouva o dílo uzavřená s p. Bohuslavem Cinkem. 
 
Dotaz - Bude zveřejněna tato smlouva a internetu? 
Bártlová - Ne. 
Dotaz - A co bude tedy vykonávat za práci? 
Bártlová – V podstatě práci stavbyvedoucího. Je to provizorní řešení a musí pracovat na 
základě nějaké smlouvy. 
Dotaz – Jaká bude jeho pracovní náplň? 
Skalická - Ve Stavbách Rudoltice existují pracovní náplně. Nevím jestli on to má ale myslím, 
si, že i koordinátor tam pracovní náplň má. Já jsem ji teda neviděla. To nemohu říct.  
Bártlová - Když jsem sháněla stavbyvedoucího, můžu vám říct, že to není žádná legrace. Jen 
tak nikoho neseženete a ani jsme nesehnala. Měla jsem 3 schůzky a nikdo pod 30.000,- Kč 
nejde. 
Dotaz – Stavbyvedoucí tedy teď není? 
Bártlová – Tohle je provizorní řešení stavbyvedoucího. 
Dotaz – Takže až najdete stavbyvedoucího tak p. Cink nebude? 
Bártlová – Až se najde nový stavbyvedoucí, tak bude uzavřena nová smlouva o dílo s novým 
stavbyvedoucím. 
Rezek – To je s otazníkem. My mu nemůžeme říct: Běž to dělat a my tě za dva měsíce 
vyhodíme.“ Takhle se s lidmi přece nejedná. 
Bártlová – Pan Cink je s tím samozřejmě srozuměn, že je to provizorní řešení a že se hledá 
jiné řešení, protože jak jsme o tom mluvili minule jeho firma tam staví, takže je to v podstatě 
střet zájmů, ale momentálně není nikdo jiný. A když mi dáte kontakt na nějakého 
stavbyvedoucího, tak já ho oslovím. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. SR 004/2008 mezi přísp. org. STAVBY RUDOLTICE 
jako objednatelem a Bohuslavem Cinkem jako zhotovitelem, jejímž předmětem je plnění 



 

spočívající ve výkonu práce koordinátora stavebních prací na stavbách objednatele.  
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
14) Žádost o koupi pozemků p.p.č. 119 a p.p.č. 120 (J. P. a D. P.) 
 
Kohoutová – Už jsme o tom mluvili minule, že se jedná o tu bývalou chalupu u řadovek jak 
bydlí pan Kolomý. Je tam velký pozemek, který jim patří ale jsou tam dva cípky, které patří 
obci. Byla jsem tam zjišťovat, o které pozemky se jedná. Jeden je o výměre 83m2 a druhý 58 
m2 a oba přiléhají přímo k tomu domu. Jeden je pod domem a druhý je vedle domu. Bylo by 
nelogické, abychom jim to neprodali, když vlastní celý ten zbytek. Já jsem proto, abychom 
jim to prodali. 
Bártlová – Ještě nebyl vyvěšen záměr, takže budeme rozhodovat o tom, zda má obec záměr 
tyto pozemky prodat. 
Rezek – Tam se v minulosti stala asi chyba, protože tam se postavili dvě garáže a tím pádem 
ta cesta, která by mohla do budoucnosti postupovat dál a mohlo by se rozvíjet to stavební 
místo po levé i pravé straně, tak je de facto znemožněna. Protože k tomu pozemku, o kterém 
je řeč, ale není to součástí tohoto prodeje, je určitá cesta, která je nad těmi garážemi a bylo by 
řešení prosmýknout to nad tou garáží. O to se snažil bývalý starosta Kolomý, jenomže se 
nedohodli s těmito žadateli. Žadatelé od toho tenkrát ustoupili a zrušili svou žádost. Teď ji 
obnovili ale v jasnější formě. Já budu hlasovat proto, abychom jim to prodali ale jsem si 
vědom toho, že nám to neřeší tu složitou situaci do budoucna, jak ty majitele na ten svůj 
pozemek, ať je to obec nebo soukromníci, jak tam budou vstupovat. To mi není jasné. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO rozhodlo o záměru obce prodat p.p.č. 119 a p.p.č. 120, 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 p.p.č. 119 a p.p.č. 120 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
15) Žádost o koupi pozemků p.č. 832/1, 834/3, 832/3, st.p.č. 288 (V.K.) 
 
Bártlová – Jedná se o žádost o koupi pozemku od pana V. K.. Pan V. K. si podal žádost o 
koupi pozemků p.č. 832/1, 834/3, 832/3 a s tím související část st.p.č. 288, které jsou 
převedeny od PF ČR na obec Rudoltice. Pan V. K. si přečetl v Rudoltickém zpravodaji č. 
1/2008 z usnesení zastupitelstva, že o to obec požádala. Ovšem k bezúplatnému převodu stále 



 

nedošlo. Obec požádala o bezúplatný převod výše uvedených pozemků dne 4.2.2008. PF ČR 
žádosti do současné doby posuzuje. V této chvíli o tom tedy nelze ani jednat. 
 
Návrh usnesení: 
ZO vrací žádost V.K. o koupi pozemků p.č. 832/1, 834/3, 832/3, st.p.č. 288 žadateli bez 
vyhovění s tím, že uvedené pozemky nejsou k 31.7.2008 ve vlastnictví obce Rudoltice. 
 
ZO ukládá obecnímu úřadu v tomto smyslu odpovědět žadateli. 
 
 

 
 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
16) Žádost o koupi části pozemku p.č. 338/3 (J. H.) 
 
Bártlová – Pan J. H. žádá o koupi části p.p.č. 338/3 ve vlastnictví obce, která bezprostředně 
sousedí s jeho pozemkem. Jedná se o pruh mezi jeho pozemkem a obecní cestou.  
 
Návrh usnesení: 
ZO rozhodlo o záměru obce prodat část p.p.č. 338/3, 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. 338/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

         ZDRŽEL SE: 0 
 
 
17) Různé 

• prodej odznaků 
 
Bártlová – Rozhodlo se o tom, že se nechají udělat různé kovové odznáčky, různých barev se 
znakem obce Rudoltice. Předpokládám, že paní Šerkopová na zámku to návštěvníkům možná 
prodá. Obec si objednala 500 ks. Stálo nás to 21,- Kč + poštovné a balné. Celková cena je 
200.550,- Kč když jsme to vydělili, vychází to nějakých 22,- Kč, takže bychom to mohli 
prodat za 30,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO stanovuje prodejní cenu kovových odznaků různých barev se znakem Obce Rudoltice ve 



 

výši 30,- Kč/ks. 
 
 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 

         ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
18) Diskuse 
 
Dotaz – Jde o moji žádost, aby pan ekolog nechal prověřit odbornou firmou stav aleje na 
Zámečku. Ty stromy jsou v havarijním stavu, zvlášť po té poslední vichřici. Je nás na 
Zámečku už tolik, že se změnilo zastupitelstvo a už podle zákona byste mohli jednoho 
zastupitele ze Zámečku přizvat. Zamezíte fámám a pomluvám. Přál bych vám někdy si ten 
Zámeček projít a poslouchat, co se v těch domech děje. Kdyby lidi věděli, tady je náš 
zástupce, toho se můžeme jít zeptat, tak zamezíte všem fámám. 
Bártlová – Do zastupitelstva nikoho mimo volby dostat nemůžeme. Za to se snažím dostat lidi 
ze Zámečku do komisí. 
Dotaz – Podle zákona můžete provést místní volby. 
Dotaz – Já jsem také ze Zámečku a už rok využívám tu možnost chodit sem na zasedání 
zastupitelstva, abych ostatní informoval, ale každému nejsem třeba sympatický a ne každý mě 
zastaví. Když mě někdo zastaví, většinou mu řeknu: „ Proč se nepřijdeš podívat sám?“ 
Bártlová – Proto také došlo k tomu, že s pomocí paní Chládkové jsem nechala na nástěnky i u 
vás v bytech roznášet pozvánky na zastupitelstvo. 
Bártlová – Pane Helbich pojďte k nám do komise. Vidím, že rozumíte životnímu prostředí. 
On je tu Richard Kohout na to sám a bohužel dochází k tomu, že je napadán, že tohle není a 
tamto není, ale právě ve velikosti naší obce a třeba i kvůli těm alejích, je to velká 
zodpovědnost i tady ty stromy v obci a on je na to sám. Je těžké poslouchat jak lidé nadávají 
jemu a já moc dobře vím, že to není vůbec lehká záležitost. Byla jsem přítomna mnohým 
takovým incidentům a je to nepříjemné. Je na to opravdu sám a nikdo nechce do komisí jít. 
Kohoutová – Komise má být min. 3členná. 
Bártlová – Je to jenom o tom, aby se tomu někdo věnoval. 
Kohout – Na všechny 3 aleje je zpracován projekt na úplnou obnovu, údržbu. Hodnota toho 
celého podle tohoto projektu je něco přes 1mil. Kč. Tento projekt zpracoval odborník - 
dendrolog pan Houpt, má společnost a ty stromy by jakoby ošetřil. Je to profesionál. Pracuje 
v Praze, Brně i cizině. Ještě při minulém zastupitelstvu byli vyhlášeny aleje jako významný 
krajinný prvek. Já jsem plus mínus jednou za dva měsíce konzultoval s panem starostou 
Kolomým, zda již můžeme připravit projekt na dotace a můžeme o ně požádat. Bylo mi vždy 
řečeno: Ne, ne je 1.etapa, později mi bylo řečeno Ne, ne je 2.etapa a nakonec mi bylo řečeno 
je 3.etapa a potom možná. Takže mi bylo jasné, že peníze z obce jen tak nedostanu. Teď nám 
tu prošla ta vichřice, odborně to nazvali „tornádová bouře“, protože s sebou nesla tornáda. 
Aleje doznala obrovských škod. V dnešní době se připravuje naprostá změna projektu, 
protože se bude pravděpodobně 30 – 50% kácet. Já tam tudy chodím každý den z práce pešky. 
Střídám alej 1,2 a 3. Znám prakticky dokonale zdravotních stav všech stromů při započetí 
projektu a jak to vypadá teď. Bude se teď připravovat nový projekt. Projekt budeme možná 
rozdělovat na údržbu zvlášť a výsadbu zvlášť. Tím pádem snížíme i tu cílovou částku, protože 



 

pokud by se nejprve udělala údržba, tak se bude udržovat už pouze 2/3 původních stromů, 
takže hodnota by mohla klesnout na půl mil. Ještě k dotačním titulům. Dotační tituly 
konzultuji také s panem Houptem, který je dendrolog a hlídá ty dotace. Dotační tituly jsou již 
2 roky uzavřeny. Jelikož tenkrát před těmi 3 lety, když se otevřeli, byl takový nárůst žádostí, 
že je museli uzavřít, aby to vůbec zpracovali a co vím tak ještě před půl rokem nebyli 
otevřeny. Je to z těch původních, z těch prvních žadatelů před těmi 3 lety. Bylo tak velké 
množství žádostí, že je ještě teď vyřizují. Co se týče napadení klíněnky. V r. 1982 bylo první 
napadení klíněnky v těchto alejích. Oslabení stromů klíněnkou se pozná tehdy, když nezačne 
rašit nové listí. Způsobuje to, že ty stromy jsou křehčí, mají kratší vegetační období, zkrácený 
růst atd. Klíněnky přežívají přes zimu v listech a hrabáním listí se docílí 40 – 80% likvidace. 
Za první rok se nám podařilo zlikvidovat klíněnku v horní části o 30% v dolní části o 50%. 
Druhý rok to bylo v horní části o 50%, v dolní části o 70%. Bohužel v dalších třech letech se 
toto již nepovedlo, protože již pominul zájem o tyto aleje. Ale mám v plánu do budoucna tyto 
akce provádět, protože si myslím, že i obyvatelé na Zámečku budou mít větší vztah k těmto 
alejím. Co vím, tak třeba ve městech Litomyšl nebo Choceň jim bohatě stačí jednou za rok na 
konci to listí shrabat. 
Dotaz – A co ty staré poškozené stromy, které už mají tu zelenou tečku? 
Kohout – Zelená tečka, protože nebyly otevřeny dotační tituly tak jsme se rozhodli, že 
ošetření neproběhne a dojde ke kácení. 
 
Dotaz - Kolik bytových domů by mělo být dokončeno do konce září? 
Bártlová – Do konce roku 3 a zbytek příští rok.  
Dotaz – Které se budou kolaudovat? 
Bártlová – Budou se letos kolaudovat 3, to jsou ty první dva, na kterých se teď dělají omítky a 
ještě jeden. 
 
Bártlová – Pokud je tu dnes někdo ze Zámečku. Chtěla bych jenom říct, že včera se mnou 
mluvil kominík a dal mi termín 9. srpna 2008 a byl tu, že ty lidi i přesto, že to vědí do předu, 
tak doma nejsou. 
Dotaz – Někteří ti lidé jsou teď na dovolené. 
Bártlová – On mi slíbil dva termíny ale dal mi jenom jeden. Říkal, aby si to lidé nějak 
zajistili. Já jsem jenom slíbila, že to tu ještě jednou řeknu. 
 
Dotaz – Já mám jenom takovou prosbu. Sleduji dění v obci na internetu, protože nemám na 
nic čas a je mi z toho na zvracení, zvlášť informace paní místostarostky, které pouští do světa. 
Nepochopím, že jste si zaškolili pracovníky na funkce lidí, které jste vyhodili a teď chcete 
kvalitně pracovat na všem jak to probíhalo předtím Nezlobte se, ale zítra odevzdám poslední 
zbytečky, které mě váží s vodovodem a jsem tu naposledy. Pro obec jsem pára, nebudu vás 
obtěžovat a vy neobtěžujte mě. Pokračujte si ve své jízdě. 
 
Chládková– Chtěla bych reagovat na vaše usnesení nebo na jeden bod vašeho usnesení, který 
jste tu projednávali. Jedná se o ten nešťastný přesun kontejneru u bytovky čp. 261. Velmi mě 
mrzí, že tu dnes paní Řehoř, šedá eminence celé akce. Už tu není ani pan Plocz. Domnívám 
se, že to vyjádření, které sem přišlo za prvé nebylo projednáváno na žádné členské schůzi 
domu, byli vynechání 3 lidi, kteří ani neměli možnost se k tomu vyjádřit a kteří s přesunem 
souhlasili. Můj poznatek je ten, že negativní roli sehrálo i zastupitelstvo obce. A řeknu proč. 
Pan Rezek je v zastupitelstvu již dlouhá léta a dobře ví, že bytovka čp. 261 je jediná, která 
pravidelně svolává schůze, pravidelně dělá zápisy a pravidelně je překládá zastupitelstvu. Do 
minulé neděle jsem vykonávala 7 let předsedu samosprávy. Takže si myslím, že i z tohoto 
titulu mohlo být možná jasné, že asi nějaké zápisy z těch jednání existují ale bohužel jsem 



 

tyto zápisy předala. Informovala jsem paní místostarostku Bártlovou, že zápisy existují. Stalo 
se to, že vznikla nesmírná hysterie vůči mé osobě, protože to bylo předloženo v tom směru, že 
je to akce paní Chládkové. A protože paní Chládková je nesmírně populární celých 7 let 
v bytovce, protože vyžaduje pořádek a slušné chování. Odehrálo se to, co se odehrálo minulou 
neděli na schůzi. Samozřejmě jsem zpracovala poděkování těm, kteří opravdu pracovali, kteří 
mi pomáhali a to jsou paní … a pan Tomek. Jedná se o to, že jsme se s panem Richardem 
Kohoutem poctivě dohodli vzhledem k tomu, že ty kontejnery přibývají, sám pan Kohout 
uznal, že by bylo vhodné najít vhodné místo, aby byli ty kontejnery posunuty mimo bytovku. 
Zaprvé aby nebylo bráněno vjezdu aut a za druhé když jste v zimě odhrnuli sníh a protože se 
to nedá odhrnout až k tomu a pokud tam někdo něco nese, neskáče přes ty závěje a hází to 
kam se mu to zlíbí. A pak paní Chládková s panem Chládkem vezmou rukavice a ze sněhu a 
ledu vybírají různé igelity apod. Z tohoto titulu jsme se domlouvali na tom, že to projednáme 
na členské schůzi. Na zasedání výboru byli kromě pana Plocze všichni pro. Předala jsem to na 
členskou schůzi a každý se k tomu mohl vyjádřit. Pan Plocz řekl, že nemění názory jako 
korouhvička, předseda řekl, že mu to prostě vadí, že tam chce ty kontejnery nechat a ostatní 
buď mlčeli nebo jim to bylo fuk kromě pana Žáka, který řekl, že je mu to úplně jedno. Z toho 
jsem samozřejmě pořídila zápis. Schůze proběhla v neděli. Byl Vám předán zápis?  
Bártlová – Zápis nemám. 
Chládková – Byla jsem tam osočena, že zápisy nedělám přímo na schůzi. Dělala jsem si 
zápisky a pak je ověřeně vyhotovovala. Při změně našeho sboru zástupců, kdy byla vyštvána 
paní Jelínková, byla urážena, ponižována a dokonce i fyzicky napadena. Došlo k tomu, že se 
zapisovatelkou stala paní Langrová, která zápisy stejně nedělala. Byla jsem tedy napadána, že 
ty zápisy jsou zkreslené a nepřesné. Chci říct, že se mě to silně dotklo, mě jako Evy 
Chládkové, že to byla moje akce. Paní místostarostka na schůzi byla. Dnes jsem Vám posílala 
zprávu jak vypadá během jednoho dne prostranství okolo kontejneru. Chtěla jsem to nafotit 
ale nenafotila a mrzí mě to. Ale Vy máte možnost se tam jít podívat. Vím, že i v tom výboru 
měnila názor jedná dáma, která si vyměnila byt a momentálně má okna na druhou stranu a 
najednou jí to nevadí. Těm co tam bydlí, těm co vstávají v noci a ty kontejnery se vyváží 
často i v 6hod ráno. Proto jsem skončila jako předseda samosprávy a tím pro mě práce kolem 
této bytovky skončila. Protože „vola“ jsem dělala 7 let a dalších 7 let ho dělat nebudu. Za to 
ponižování, ty drby a všechno co se tam dělo jenom díky těm lidem, kteří na nic nesáhli. 
Když byli brigády tak jezdili někam jinam, aby nic neviděli nebo se na dívali co tam ta 
„kráva“ Chládková dělá a pořizovala jsem tam spoustu věcí za svoje peníze, na to už si nikdo 
nevzpomene. Mluvil s nimi pan Tomek, který ty kontejnery nechce a když se jich ptal, jaký je 
důvod proč tam ty kontejnery nechtějí, tak nikdo ten důvod neřekl. Oni to nechtějí proto, že je 
to akce Chládkové a Richarda Kohouta. Proto se mi tohle nelíbí, že jsem se v tom momentě 
k tomu nemohla vyjádřit. Je pravdou, že tyhle kontejnery nejsou nikde před bytovkou ale 
mimo bytovku. Nikdo se nás neptal jestli tam ty kontejnery chceme a najednou když pár lidí, 
kteří nedělají kolem bytovky nic 7 let se rozhodnou, že Chládkovou psychicky zničí, tak se 
najednou zastupitelstvo zajímá. 
Bártlová – Řeknu k tomu to, že tu schůzi jsem si svolala sama. Protože jsem od paní 
Chládkové dostala přesně tyhle zápisy, takže jsem si tam šla ujasnit situaci, jak to doopravdy 
je. A řeknu k tomu teď jenom jedno. Pokud mi např. 80% obyvatel dá na papír, že nechce, 
aby se přemístili kontejnery, zdá se mi to vůči těm lidem úplně normální, že tam ty kontejnery 
zůstanou. To tady říkám na rovinu a pokud tam tedy bude nepořádek, tak jsem jim já osobně 
řekla, že se to bude hlídat a protože oni mi tvrdili, že paní Chládková nejsi jediná, kdo to tam 
uklízí, takže já jsem řekla v pořádku a když tam bude nepořádek tak se to přemístí tam, kam 
obec uzná za vhodné. To je vše, co k tomu mohu říci. 
Kohout – Přišel jsem s tím, že přijde na řadu sběr papírů, který započal a ještě počítáme se 
sběrem kovového odpadu a ještě možná nebezpečného odpadu a na to malé parkoviště, které 



 

tam je, se mi zdá, že je to teď už přes příliš. Jelikož vím, že paní Chládková má největší 
informace z té bytovky, tak jsme se spolu bavili, jaký by na to měla názor, kdyby se to 
přemístilo jinam. Paní Chládková mi řekla, že by to uvítala, protože ty prostory na parkování 
nejsou moc velké a ty kontejnery zabírají dost místa a opravdu ten nepořádek tam je. Pak lituji 
celkem ty lidi, když tam přijede Ekola a oni jsou schopni přijet třeba ve 3 nebo 4 hodiny a 
začnou tam vysypávat např. kontejner na sklo a oni tam jsou schopni třeba 20 – 25min. dělat 
rámus. I já bych celkem uvítal přemístění těch kontejnerů. Zase je nechci přemisťovat, když 
třeba bude 60% nájemníků proti přemístění, tak bych byl proto, aby se nepřemisťovali, 
protože ty kontejnery jsou tam pro občany a ne pro mě. Nevím jestli by nebylo možné udělat 
nějaký dokument, kde by se objasnila tato situace a dalo by se jakoby „za povinnost“ všem 
nájemníků, aby vyjádřili svůj názor ano – pro přemístění a ne – pro nepřemístění.  
Chládková – Nedělejte ze mě „idiota“. Schůze proběhla výborová i členská.  
Kohout – To jsem nevěděl. 
Chládková - Je tam vyjmenován každý, kdo co řekl. Jediný problém je v tom, že jsou líní 
hnout zadkem a jít o dvacet metrů dál, když jsou kontejnery momentálně tak blízko. 
 
Dotaz – Kontejnery se platí rok zpětně? 
Bártlová – Je tu Jana. Jana Vám to řekne. 
Jana – Platí se to zpětně. 
 
Dotaz – Jak je to s tou DigiTv, myslela jsem si, že přijdete a domluvíme se ale nakonec jsem 
si všechno obvolala sama a taky mě mrzí, že nevíte jak to bude s tou skříňkou s těma 
kabelama, protože od toho se nám odvíjí cena. 
Rezek – To vám řeknu jednoduše. Minulou schůzi, když jsme tady byli, to bylo po schůzce 
s panem Mačátem a vám se to zdálo drahé, tak jste přišli a řekli, že máte své vlastní řešení, že 
máte společnost, která vám to udělá levněji. Proto jsem se zeptal, kdy bude ta schůzka. 
Dostavil jsem se tam, čekali jsme asi hodinu než tam nějaký zástupce přišel. Stroze nás 
seznámil s tou cenovou nabídkou, která na první pohled byla lepší tzn. levnější aspoň podle 
toho jak jste reagovali jste s tím byli spokojeni. Na místě jsme se domluvili, že do týdne dojde 
k namontování těch tašek. V současné době tam ty tašky na těch dvou domech jsou. Pak mě 
oslovila nějaká jiná paní, tak jsem jí slíbil, že toho Jobáka, který tam byl jako zástupce, že mu 
dám zprávu, že je to namontované, že můžou přijít namontovat stožáry. Jenomže teď mi bylo 
řečeno, že je na dovolené, tak jsme mu poslal SMS zprávu s oznámením, že může nastoupit. 
On říkal, že nastoupí okamžitě. Já jsem ani nedostal za úkol od obce, abych udělal výběrové 
řízení ,protože po tom našem okrese jich je nejmíň 15 a já je neznám a vám se tato nabídka 
líbila. 
Bártlová – Myslím, že jsme byli domluveni, že obec tohle nezajišťuje. My jsme měli jenom 
prosbu, aby byla na všechny domy jedna firma. 
Dotaz – Já jsem kvůli tomu volala panu Vackovi a řekl mi, že dokud nebude mít objednávku, 
tak nic dělat nebude. Tak se ptám jestli máme nárok dát si objednávku? 
Bártlová – To měl právě zajišťovat pan Rezek. 
Rezek – Proč to ale ten Jobák neřekl, že potřebuje objednávku. On mi řekl, že jakmile budou 
tašky, tak mu mám zavolat a on nastoupí, tak zněla dohoda. Já zavolám panu Vackovi a řeknu 
mu, že mu do pondělí nebo úterý pošlu objednávku, ať jde dělat. 
Dotaz – My už jsme dva měsíce bez televize a teď budeme čekat další dva měsíce než se bude 
něco dít. 
Rezek – Vždyť vám pan Jobák slíbil, že nastoupí okamžitě. 
Dotaz – Říkal jste, že mu zavoláte až budou střechy hotové? Volal jste mu? 
Rezek – Zavolal. Poslal jsem mu SMSku, protože se mu dovolat nešlo. Já za to nemůžu, že 
ten telefon nebere. 



 

Dotaz – Ale takhle nikam nedojdeme. 
Rezek – Dobře ale tu SMSku si může taky vyzvednout, když bude chtít. On mi neřekl, že 
bude někde v cizině na dovolené. Vždyť nám to mohl v sobotu říct. 
Dotaz – Takže když si to domluvím a dám si tam objednávku tak mohu. 
Rezek – Co si uděláte vy je vaše věc ale peníze na stožár máme my aspoň tady k dispozici na 
obci a my ty stožáry musíme zaplatit. 
Dotaz – Ten zbytek nám vrátíte, protože on má ten stožár v ceně na jeden byt. 
Rezek – Každý jste sem dali 7.000,- Kč. Tak se udělá vyúčtování za ten dům a ten zbytek se 
vám vrátí. 
Dotaz – Ale my budeme mít smlouvu každý sám. 
Rezek – Na to zařízení, na to provozování toho DigiTv. Ne na stožár. 
Dotaz – On si k tomu bude dělat stožár. Vždyť jsem se ho ptala. 
Rezek – On tvrdil, že zajistí stožár ale ty peníze tu v tu dobu už ležely. Protože jsme počítali 
s tím, že ten stožár nám tam dá ta, co dělá krytinu. 
Dotaz – To taky není pravda. Té jsem taky volala a ta mi řekla, že na tyhle tašky to nejde. 
Kohoutová – Ale původně to tak bylo. 
Dotaz – Já jsem jí volala ve středu. 
Rezek – Vy jste ji volala ve středu, my před měsícem a řekla nám, že ten stožár nám na ten 
jeden druh tašek dodá. 
Bártlová – Ona změnila typ tašky.  
Dotaz – Ona říkala, že to vůbec nejde. 
Bártlová – Na jednu to bylo bez stožáru a na jednu se stožárem. Už se ale nějak domluvte. 
Mně se to zdá taky už dlouhý. 
Rezek – V těch dvou domech jste si odsouhlasili firmu pana Vacka. Říkáte, že je potřeba 
objednávka. Já se obrátím na pana Vacka napíšu mu, že objednáváme, aby nám tam dal ty 
stožáry, protože předmětem toho zabudování DigiTv budou smlouvy, které s ním budete mít 
sepsány individuálně. 
Dotaz – Až bude nějaké vyúčtování, bude tam rozepsáno např. kolik stála taška, kolik práce 
atd. 
Bártlová – Určitě. Pokud si bude dělat stožár, tak budete platit jenom tu práci a tu tašku.  
Rezek – Já jsem ho žádal, aby to vyúčtování, které budou provádět, aby nám ten stožár 
oddělili zvlášť, aby to bylo jasné. 
Bártlová – Pokud si to budou platit s tou firmou, tak zaplatí jenom tu tašku a práci na tu tašku 
a ten zbytek jim vrátíme a rozhodí si to sami. Takže jestli tam ta taška už je, může se to 
vyúčtovat. 
Rezek – Je tam. 
Bártlová – Domluvte se s paní Svojanovskou a může se to s nimi vyúčtovat. 
Rezek – Já bych byl radši, aby když tam je ta taška, abych viděl, že je tam ten stožár. 
Bártlová – Dobře, já to nechám na Vás ale už se domluvte. 
 
Dotaz – Stále není opravena dlažba v chodbě. Pan Řehoř je tam pořád ale jsou to dva nebo tři 
měsíce a nestalo se nic. 
Bártlová – Na minulém zasedání řekl, že to jde hned udělat. Já si vezmu tu dlažbu na starosti. 
 
 
Zasedání skončeno v 22:30hod. 
 
 
 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/31/07/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu  
b) změnu navrženého programu 
c) Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 2/2008 o místním poplatku ze psů 

s účinností od 1.1.2009. 
ZO pověřuje členku zastupitelstva Eriku Kohoutovou k podpisu této vyhlášky společně 
s místostarostkou obce. 

d) návrh Dispozičního oprávnění v přechodném období řízení obce a obecních stavebních 
firem s účinností od 1.8.2008 

e) text formuláře s názvem „Žádost o přidělení bytu“ 
f) jmenování dalších členů Stavebně-bytové komise, a to: Petra Konečného, Blanku 

Taclovou a Petru Rohlovou, 
zřízení Pozemkové komise, jejímž hlavním úkolem bude zajišťování příprav k prodeji 
obecních pozemků, 
jmenování členů Pozemkové komise v tomto složení: Iva Skalická, ing. Antonín Smejkal, 
Michal Petráň. 

g) podání žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky od Pardubického kraje v max. výši 
15,000.000 Kč se splatností 4 let, počínaje r. 2009, za účelem dofinancování III. etapy 
výstavby 94 bytových jednotek a kompletní infrastruktury v Obytné zóně Zámeček 
v Rudolticích. 
ZO pověřuje místostarostku obce k jednání v této věci s Pardubickým krajem. 
ZO dále pověřuje místostarostku obce k zahájení souběžného jednání s Českou 
spořitelnou a.s. ohledně poskytnutí úvěru se shodným účelem. 

h) rozpočtové opatření č. 3/2008, kterým se navyšují příjmy i výdaje, určené na výstavbu 
etap III.a a III.b v lokalitě Zámeček na částku 28,400.000 Kč 

i) uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 
v celkové výši 165.402,- Kč (3.063,- Kč/žák), uzavřenou mezi Městem Lanškroun jako 
příjemcem a Obcí Rudoltice jako plátcem, a to za období od 1.1. do 30.6.2008, ve kterém 
plnilo povinnou školní docházku celkem 54 žáků s trvalým pobytem v obci Rudoltice. 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této dohody. 

j) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a L.P. a 
P.A., oba bytem Rudoltice čp. xxx, dle které Obec Rudoltice zřizuje bezplatně na dobu 
neurčitou věcné břemeno spočívající v právu vést na pozemku p.č. 3087/2 – ostatní plocha 
– odpadní kanalizaci z čističky odpadních vod včetně vyústního objektu a přípojky 
elektřiny, dále v právu přístupu k těmto sítím za účelem jejich údržby  opravy, vše 
v rozsahu znázorněném geometrickým plánem č. 845-74/2008, pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
ZO pověřuje místostarostku obce k podpisu této smlouvy. 

k) uzavření Smlouvy o dílo č. SR 004/2008 mezi přísp. org. STAVBY RUDOLTICE jako 
objednatelem a Bohuslavem Cinkem jako zhotovitelem, jejímž předmětem je plnění 
spočívající ve výkonu práce koordinátora stavebních prací na stavbách objednatele.  

l) záměr obce prodat p.p.č. 119 a p.p.č. 120, 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. 

m) vrácení žádosti V.K. o koupi pozemků p.č. 832/1, 834/3, 832/3, st.p.č. 288 žadateli bez 
vyhovění s tím, že uvedené pozemky nejsou k 31.7.2008 ve vlastnictví obce Rudoltice.  

n) záměr obce prodat část p.p.č. 338/3, 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. 



 

o) stanovení prodejní ceny kovových odznaků různých barev se znakem Obce Rudoltice ve 
výši 30,- Kč/ks. 

 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 
a) Pozemkové komisi připomínkovat organizační a cenový režim prodeje obecních pozemků 

nejpozději do 20.8.2008 a konečný návrh předložit ke schválení OZ 
b) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 119 a p.p.č. 120 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
c) obecnímu úřadu odpovědět žadateli ve smyslu písm. m) tohoto usnesení 
d) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 338/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
a) sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ohledně projektu 

Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích. 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili:  
 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 
 


