
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 28. 8. 2008 

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

  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/21/07/08 a OZ/31/07/08 
4) Informace místostarosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
5) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
6) Finanční úřad – Zpráva o kontrole DS Obec Rudoltice – poskytnutí dotace – I. etapa 

výstavby 
7) Volba starosty a místostarosty obce 
8) Uznání závazku a dohoda o splátkách (STRABAG a.s. - VISION Rudoltice s.r.o.) 
9) Dohoda o komplexním narovnání právních vztahů (Obec Rudoltice – VISION 

Rudoltice s.r.o.) 
10) Mandátní smlouva (VISION Rudoltice s.r.o. – Libor Dostál) 
11) Smlouva o poskytnutí právních služeb (Mgr. Hamplová – VISION Rudoltice s.r.o.) 
12) Veřejnoprávní smlouva (Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
13) Žádost o koupi části p.p.č. 3093/2 (J.P.) 
14) Pravidla pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice 
15) Smlouva o podnájmu bytu (F.K. – S.) 
16) Zpráva Pozemkové komise  
17) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veř. prostr. 
18) Cyklostezka (Lanškroun – Rudoltice) 
19) Ceník služeb obce Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. 
20) Přechod pro chodce u ZŠ Rudoltice 
21) Žádost o dotaci  z rozpočtu obce + vyúčtování dotace (KONZUM, obch. dr.) 
22) Úprava webových stránek obce 
23) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – 

EUROCONTAINER HOLDING a.s.) 
24) Volba předsedy Pozemkové komise 
25) Různé 
26) Diskuse 

 
Přítomni: Kohoutová, Stránská, Rezek, Skalická, Bártlová, Řehoř, Žáček 
Nepřítomni: Kolomý, Janisch 
 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 20.00 hod. 
 
 



 

Bártlová - Navrhuji změnu programu takto: 
• doplnění programu o bod č. 25) – Žádost o souhlas s opravou komunikace aleje 
• doplnění bodu č. 24) o změnu ve složení Kontrolního výboru 
• doplnění bodu č. 26) o smlouva o dílo č. SRV 021/2008 a Vyhodnocení zakázky – 

obslužná místní komunikace a parkoviště 
 
 
Skalická – Navrhuji doplnění programu o bod č. 27 – Žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ke schválení 
koupě majetku nad 50.000,- Kč, a to zahradních prvků na zahradu školy 
 

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: Vladimír Řehoř, Daniel Žáček 
 
 

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

        PRO:  7   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/21/07/08 a OZ/31/07/08 
 
OZ/21/07/08 
 

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

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. 
- splněno 

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

d) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních bytových domů 
v obci 
Žáček – Minule jsme se domluvili, že budeme šetřit peníze na výstavbu. 

e) panu Kohoutovi zajistit zavezení kořenů v aleji 
- úkol trvá 

f) Kohoutovi zajistit osivo u BD č.610 a 612 
- zajištěno Visionem 

g) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
- úkol trvá 



 

h) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261 
- Parkoviště zavezeno. 
- Dlažba v bytovce č. 261. Bytový dům navštívil pan Řehoř, stavbyvedoucí pan Cink a 
pan František Božák s tím, že dlažba se bude muset kompletně vyměnit. 

i) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat místostarostce 
k posouzení 
Kohout – V katastru obce Rudoltice – les spadlo něco málo přes 500 stromů, z toho 
300 stromů bylo přímo v obci. Z 39 významných stromů v Rudolticích spadlo 35 
stromů, zbyly tedy 4. Hned po vichřici tu byl pan Haupt, odborník na stromy a udělali 
jsme posouzení stávajících stromů, které přežily. Byl vypracován posudek na ně, co 
stromy potřebují a kolik to bude stát. Pro informaci to bude stát cca. 100.000,- Kč. 
Údržba stromu bude stát 3.000,-- Kč, náklady na skácení stromu jsou 4.200,-- Kč. 
Bylo mi řečeno, že tedy není lepší strom skácet. Skácení je složitější, protože se jedná 
o ohromné stromy a většinou je není ani kam skácet. S MÚ Lanškroun řešíme, 
abychom mohli dosáhnout na dotace a vypadá to, že na ně dosáhneme, aby obec 
nemusela platit vše ze svého. 

j) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a čištění 
Kohout - Sekání příkopů bylo provedeno v letošním roce 1x a mělo by se ještě 1x 
provést. Co se týče čištění příkopů tak, silničáři se k tomu moc nemají, teď měli hodně 
práce s odstraňováním stromů. Zkusíme to ještě na podzim. 

k) panu Rezkovi zajištění akce příjmu alternativního televizního internetového příjmu 
- domy čp. 610, 618 splněno, 
- nová žádost – dům čp. 617 
Rezek - Realizace by mohla být lepší. Paní Svojanovská slíbila, že by na to měli 
nastoupit v úterý, v souvislosti s tím, že začnou pracovat na těch domech, co nejsou 
pokryté nahoře. Pan M., který to má v tom domě čp. 617 na starosti, garantuje, že bude 
připojených 11 bytů a slíbil, že na obecní úřad složí peníze, které budou na náklady 
spojené s vybudování stožáru. 

l) p. Řehořovi zalepit dlažbu na bytovce čp. 261 
- Pan Řehoř dostal tu dlažbu na starosti minule, takže to už bylo řešeno. 

 
OZ/31/07/08 
 
a) Pozemkové komisi připomínkovat organizační a cenový režim prodeje obecních pozemků 

nejpozději do 20.8.2008 a konečný návrh předložit ke schválení OZ 
Skalická - Pozemková komise na tom stále pracuje, protože do 20.8.2008 to nebylo možné 
stihnout. Pracuji na tom a budu se snažit to vyhotovit do příštího zasedání. 

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. 
- splněno 

c) obecnímu úřadu odpovědět žadateli ve smyslu písm. m) tohoto usnesení (vrácení žádosti 
V. Kopeckému) 
- splněno 

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. 

 
Žádost o koupi části pozemku p.č. 3338/3 (J. H.) 
 
Bártlová – V zápisu ze zasedání OZ ze dne 31.7.2008 došlo k chybnému označení pozemku, 
který pan J. H. žádá koupit, jedná se správně o část p.p.č. 3338/3 (mylně však bylo z mé 
strany uvedeno 338/3). Pracovnice OÚ na tuto chybu poukázala ještě před tím, než byl záměr 



 

s chybným parcelním číslem zveřejněn, a proto záměr vyvěšen nebyl. Je tedy třeba schválit 
usnesení se správným označením parcely a původní usnesení revokovat. Pan H. byl o této 
situaci již informován.  
 
Návrh usnesení: 
 
ZO revokuje své rozhodnutí uvedené pod body č. 1n) a 2d) usnesení obecního zastupitelstva č. 
OZ/31/07/08. 
 
ZO rozhodlo o záměru obce prodat část p.p.č. 3338/3, zapsané na LV č. 1001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
 
ZO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3338/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4) Informace místostarosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
4.8. – jednání v Pardubicích a v HK – obchodní rejstřík, krajský úřad (blokové pokuty pro 
lesní stráž) 
5. a 6.8. – podpis smlouvy ohledně převodu pozemků na PF ČR, ÚO; jednání v AK 
Mohelnice; jednání s firmou CENTROPOL 
7.8. – prohlídka plyn. kotle firmou p. Zdražila, Svitavy; schůzka s arch. Kokešem ohledně 
Zámečku a komunikací 
13.8. – návštěva hejtmana ing. Ivo Tomana – setkání starostů Lanškrounska 
14.8. – jednání s FÚ – předání zprávy o kontrole 
19. a 22.8.  – jednání ohledně stížnosti na chování nájemníků na Zámečku za účasti sociální 
komise 
20.8. – jednání se zástupcem f. STRABAG, OMEGA tech 
21.8. – jednání v AK JUDr. Skoupého ve Svitavách ohledně soudního sporu s ÚOHS, zprávy 
FÚ 
25.8. – jednání se starostou města Lanškroun – veřejnoprávní smlouva, cyklostezka; kontrolní 
den na stavbě 
27.8. – jednání se zástupci RK Mouřenín 
 
Během měsíce srpna průběžná jednání s dodavateli stav. materiálu a prací, stavbyvedoucím, 
projektantem Králem; zavádění nového softwaru na vedení skladového hospodářství f. Vision 
 
Čten Záznam z pracovní porady příspěvkové organizace STAVBY RUDOLTICE ze dne 
25.8.2008. 
 
 
Bártlová – S ohledem na tvrzení pana bývalého starosty, otištěná v deníku MF dnes, jsem 
nucena zveřejnit e-mailovou zprávu ze dne 5.7.2008, adresovanou k mým rukám panem 
RNDr. O. Kolomým, ve které reaguje na mou žádost o předání účetních dokladů spol. 



 

VISION Rudoltice s.r.o. z důvodu odvolání jednatele Miloše Šrámka. Na základě tohoto 
dokumentu jsem tvrdila a nadále tvrdím, že RNDr. O. Kolomý odmítal předat účetnictví 
obecní s.r.o. Do několika dnů po medializaci této zprávy bylo účetnictví s.r.o. p. Kolomým 
předáno. Je třeba rovněž dodat, že byly nalezeny i faktury, vydané v období konce měsíce 
června se shodným číslem, ovšem znějící na jinou částku a jiného odběratele... Originál jedné 
takové byl nalezen pouze u ČS a.s. 
 
 
From: 2K2 k.s. [mailto:2k2ks@tiscali.cz]  
Sent: Saturday, July 05, 2008 1:01 PM 
To: Lenka Bártlová 
Subject: Re: předání dokladů spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Nemám s Visionem, ani s obcí žádný smluvní vztah na tyto práce, pokud se má náš dialog v tomto 
duchu vůbec rozvinout, je třeba narovnat některé vztahy z minulosti, např. proplacení faktury na cca 
50000 Kč z loňského roku. 
Kolomý 
  
----- Original Message -----  
From: Lenka Bártlová  
To: Miloš Šrámek ; 2K2 k. s.  
Sent: Saturday, July 05, 2008 12:07 PM 
Subject: předání dokladů spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Dobrý den,  
 
v příloze zasílám návrh předávacího protokolu - seznam dokladů, které je třeba předat Milošem 
Šrámkem z důvodu jeho odvolání z funkce jednatele spol. VISION Rudoltice s.r.o. ke dni 1.7.2008. 
 
Žádám o předání výše uvedených dokladů nejpozději do neděle, tj. 6.7.2008. Sdělte, prosím, 
konkrétní termín, ve kterém navrhujete jejich fyzické předání. 
 
V případě, že budou doklady z jakýchkoliv důvodů zadržovány, jsem nucena Vás upozornit, že by pak 
bylo nutné požádat o spolupráci státní orgány. 
 
S pozdravem 
 
Lenka Bártlová 
 
Dále dokladuji své tvrzení a současně vyvracím tvrzení RNDr. O. Kolomého týkající se 
4milionové platby, která měla být dle jeho slov prakticky celá uhrazena. Platba byla do 
systému el. bankovnictví KB vložena p. Kolomým jako uživatelem dne 1.7.2008 – jedná se o 
12 pložek splatných 2.7. a 13. položka splatná 3.7. 
 
Čten soupis plateb, z toho plateb zaplacených a nezaplacených, zápočet s f. STAVEBNINY 
STUPKA (vše příloha písemného zápisu). K 25.8.2008 zůstatek na tomto účtu cca 3.200.000 
Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí informace místostarosty obce o své činnosti týkající se chodu obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 

 
5) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Bártlová – Na základě dopisu z Krajského soudu v Brně jsem navštívila JUDr. Skoupého ve 
Svitavách, který zastupuje v soudním sporu příspěvkovou organizaci Stavby Rudoltice. Jedná 
se o spor týkající se přezkumu správního rozhodnutí. Správní rozhodnutí spočívá v tom, že 
jsme byli napadeni ÚOHS – citován výrok rozhodnutí ze dne 9.7.2007 (rozhodnutí ÚOHS, 
č.j. S101/2007/VZ-10251/2007/540-MČ) a týká se zadavatele příspěvkové organizace Stavby 
Rudoltice a spol. VISION Rudoltice, s.r.o. 
Na základě tohoto rozhodnutí Stavby Rudoltice za pomoci JUDr. Skoupého podaly rozklad 
proti tomuto rozhodnutí, načež ÚOHS vydal dne 18.2.2008 rozhodnutí (rozhodnutí ÚOHS, 
č.j. R142/2007/02-04067/2008/310-Ku), kterým své rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad 
zamítl. Na základě této skutečnosti byla dne 28.4.2008 přísp. org. STAVBY Rudoltice proti 
ÚOHS podána žaloba o přezkum správního rozhodnutí. Nyní se čeká až Krajský soud v Brně 
v této věci rozhodne. Pan JUDr. Skoupý předpokládá, že do konce roku by mohlo být v této 
věci rozhodnuto. 
 
 
Návrh usnsení: 
ZO bere informace ohledně sporu s ÚOHS na vědomí. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Finanční úřad – Zpráva o kontrole DS Obec Rudoltice – poskytnutí dotace – I. etapa 
výstavby 
 
Bártlová - Dne 14.8.2008 jsem přebrala od FÚ v ÚO zprávu o kontrole DS Obec Rudoltice – 
financování akce „108 BJ + TI Rudoltice, Obytná zóna Zámeček Rudoltice – I. etapa. 
Kontrola byla zahájena dne 28.11.2006 a za daňový subjekt jednal RNDr. Kolomý Oldřich. 
Do 3.9.2008 jsem si ponechala lhůtu pro vyjádření ke zprávě, na které spolupracuji s AK 
Mgr. Hamplové a JUDr. Skoupého. RNDr. O. Kolomý byl formou e-mailu vyzván ke svému 
stanovisku k závěrům kontroly dne 26.8.2008. 
 
Ve stručnosti konstatována zpráva FÚ (celkem 4 porušení rozpočtové kázně). 
 
K této zprávě má obec určité faktické námitky, které budou samozřejmě použity do vyjádření 
ke zprávě a s nimiž se bude muset FÚ ještě vypořádat. 
 
Čten Metodický výklad obranného postupu – finanční kontrola, zpracovaný práv. zást. obce 
 
Návrh usnesení: 
 
ZO schvaluje pro případ, že by vůči obci byl vydán platební výměr znamenající platbu do 
státního rozpočtu, tento způsob obrany: 
- žádost o prominutí MF ČR 
- souběžně klasické odvolací řízení až po možnou správní žalobu 
a ukládá místostarostce obce zajistit s právní zástupkyní obce uvedené právní kroky.  
V případě prominutí pak zpětvzetí odvolání do výše prominutí, popř. celého podání v případě, 



 

že prominutí bude minimálně 90%.  
V právní obraně využít všechny právní i věcné argumenty pro dosažení maximálního výsledku 
ve prospěch obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
7) Volba starosty a místostarosty obce 
 
Bártlová – S ohledem na závěry FÚ a na nutnou obranu a dále s ohledem na očekávanou 
stabilizaci situace v obci ze strany bankovního ústavu, se kterým obec předběžně jedná o 
poskytnutí úvěru, je třeba již v tuto chvíli zvolit starostu obce.  
 
Volba návrhové a volební komise 
 
Bártlová – Návrhovou a volební komisi navrhuji v tomto složení: paní Skalická, paní 
Stránská, pan Žáček 
 
Návrh usnesení: 
Návrhová a volební komise se skládá s p. Skalické, Stránské a p. Žáčka.  
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Hlasování o způsobu volby: 
 
Bártlová – Navrhuji hlasovat o způsobu volby – veřejné hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
Způsob volby starosty a místostarosty obce bude veřejným hlasováním. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Volba starosty a místostarosty proběhne tedy VEŘEJNÝM hlasováním 
 
Skalická – Vyzvala bych členy návrhové komise, abychom se poradili. 
 
Skalická – Návrhová komise vyzývá členy zastupitelstva, aby podali návrhy na funkce 
starosty a místostarosty. 
Kohoutová – Paní Bártlovou do funkce starosty. 
Rezek – Paní Kohoutovou do funkce místostarostky. 
 
Návrhová komise navrhuje na funkci starosty obce tyto kandidáty: 
 



 

Skalická – Návrhová komise dostala návrh na jediného kandidáta na post starosty obce, a to 
paní Lenku Bártlovou a jediného kandidáta na post místostarosty obce, a to paní Eriku 
Kohoutovou. 
 
Paní Bártlová předává slovo p. Rezkovi. 
 
Volba starosty 
 
Rezek – Žádám zastupitele obce, aby na základě předchozího rozhodnutí - veřejným 
hlasováním rozhodli o kandidátce na starostu obce paní Lence Bártlové. 
 

Hlasování o návrhu volby do funkce 
starosty obce paní Lenku Bártlovou: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 
 
Volba místostarosty 
 
Rezek – Žádám zastupitele, aby rovněž veřejným hlasováním rozhodli o kandidátce na 
místostarostu obce paní Erice Kohoutové. 

 
Hlasování o návrhu volby do funkce 
místostarosty obce paní Eriku 
Kohoutovou: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 
 
Návrh usnesení: 
ZO volí do funkce starosty obce Rudoltice paní Lenku Bártlovou, nar. 15.8.1975, bytem 
Rudoltice čp. 166. 
ZO volí do funkce místostarosty obce Rudoltice paní Eriku Kohoutovou, nar. 1.6.1953, bytem 
Rudoltice čp. 57.  
 
ZO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb. určuje funkci starosty obce 
Rudoltice jako uvolněnou. 
 
V souladu s Nařízením vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje, počínaje 1.9.2008, následující výše odměny 
starostovi obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn:  
39.844,- Kč (26.370 + 12.537 + (187,4*5). 
 
ZO stanovuje, počínaje 1.9.2008, výši odměny místostarostovi obce, který není pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněn, částkou ve výši 10.000,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 



 

8) Uznání závazku a dohoda o splátkách (STRABAG a.s. - VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
 
Bártlová – Jedná se o opravu místních komunikací, kterou provedla firma STRABAG a.s. pro 
fy Vision Rudoltice s.r.o., je to ona částka 2.080.000,-- Kč, která byla zastavena a nebyla 
prozatím proplacena z důvodu, že ZO neschválilo smlouvu mezi obcí a Stavbami. Vážnějším 
důvodem pro zastavení a nezaplacení bylo však to, že jsme zjistili, že ta částka byla vybrána 
z překlenovacího úvěru, který byl určený pro výstavbu na Zámečku. Tento překlenovací úvěr 
je účelově vázán právě na výstavbu na Zámečku a výběrem této platby na tento účel jsme 
v podstatě porušili podmínky čerpání úvěru a dostali jsme se do rizika, že by po nás bankovní 
ústav mohl žádat vrátit celých 10 mil. I když byly ty 2mil. vybrány z úvěru, zůstaly na účtu fy 
Vision Rudoltice, s.r.o. V současné době tam jsou a použijí se tak, jak jsou účelově určeny, a 
to na výstavbu na Zámečku. Z tohoto důvodu fy Vision Rudoltice, s.r.o. uznala závazek a 
uzavřela dohodu o splátkách.  
 
Čten dokument „Uznání závazku a dohoda o splátkách“. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí Uznání závazku a dohodu o splátkách, uzavřenou mezi akciovou  
společností STRABAG a VISION Rudoltice s.r.o. ze dne 18.8.2008. 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
9) Dohoda o komplexním narovnání právních vztahů (Obec Rudoltice – VISION Rudoltice 
s.r.o.) 
 
Čtena Dohoda o komplexním narovnání smluvních vztahů mezi Obcí Rudoltice a VISION 
Rudoltice s.r.o. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Dohody o komplexním narovnání smluvních vztahů mezi Obcí 
Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., týkající se zhotovení díla „Obec Rudoltice – oprava 
místních komunikací“.  
S ohledem na nejasnost účetních podkladů zmocňuje ke dni schválení textu dohody 
zastupitelstvo obce starostku k případné úpravě ve specifikaci hrazených částek. 
  

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Mandátní smlouva (VISION Rudoltice s.r.o. – Libor Dostál) 
 
Bártlová - Jedná se o jednatele spol. VISION Rudoltice s.r.o., již už zapsaného v obchodním 
rejstříku.  



 

Čtena mandátní smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi VISION Rudoltice s.r.o. jako mandantem a 
Liborem Dostálem jako mandatářem, jejímž předmětem je závazek mandatáře, že pro 
mandanta jeho jménem a na jeho účet bude provádět zajišťování činnosti v oblasti 
poradenství. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Smlouva o poskytnutí právních služeb (Mgr. Hamplová – VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
Bártlová – Je v podstatě shodná se smlouvou uzavřenou mezi Mgr. Hamplovou a obcí. Jedná 
se o smlouvu uzavřenou mezi Mgr. Hamplovou, advokátkou se sídlem v Mohelnici a fy 
VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Čtena smlouva o poskytnutí právních služeb. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi Mgr. Janou Hamplovou, 
advokátkou se sídlem v Mohelnici  a VISION Rudoltice s.r.o. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Veřejnoprávní smlouva (Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Veřejnoprávní smlouva mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice se týká činnosti 
Městské policie v Lanškrouně na území naší obce. Podmínky smlouvy byly dojednávány s p. 
Sychrou, radním města Lanškrouna a dále starostou města ing. Košťálem. Bližší specifikace 
TERMÍNŮ VÝJEZDU bude interní záležitostí. S ohledem na kapacitní možnosti městské 
policie byla dohodnuta účinnost této smlouvy, počínaje 1.1.2009. 
 
Čten návrh veřejnoprávní smlouvy. 
 
Bártlová – Ta smlouva je uzavřena na „zkušební dobu“ půl roku a pak se rozhodneme, jestli 
uzavřeme smlouvu novou. Dotazovala jsem se v obci Kunvald, kde mají také uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvu s MP v Žamberku – čteno sdělení obce Kunvald. 
 
Rezek – Byli bychom rádi, kdybychom se i od vás dozvěděli, co by bylo potřeba pohlídat a 
jakou to má účinnost. Abychom se potom mohli lépe rozhodovat, zda po té „zkušební době“ 
půl roku máme v této činnosti pokračovat. 
Bártlová – Vzniklo to na základě stížností, hlavně na Zámečku, kde si stěžují na dopravní 
situaci, ale stěžují si i tady ve vesnici. 



 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, 
týkající se zajištění výkonu některých činností městské policie na území obce Rudoltice, a to 
s účinností od 1.1.2009. 
 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Žádost o koupi části p.p.č. 3093/2 (J.P.) 
 
Bártlová - Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD ve dnech 24.7. až 8.8.2008. Jedná se o žádost 
pana J.P. Je to plocha zhruba o výměře 9m2.  
 
Čtena žádost. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje prodej části p.p.č.. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 9 m2 za 
kupní cenu 10,- Kč/m2 panu J.P., bytem ... 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Pravidla pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice 
 
Bártlová – K dnešnímu dni se nám podařilo získat více jak 134 žádostí. Nechala jsem vydat 
inzerát v Orlických novinách, Mladé frontě Dnes, Lanškrounských listech a v inzertních 
novinách, která chodí každému do schránky zdarma. Ale už v současné době máme žádostí 
nadbytek. My jsme s paní Řehořovou a s dalšími zástupci stavebně bytové komise vytvořili 
pravidla pro přidělování obecních bytů. 
 
Čteny Pravidla pro přidělování obecních bytu v obci Rudoltice a Stručné podmínky pro 
přidělení bytu dle poskytovatele dotace. 
 
Bártlová – Ráda bych, abyste souhlasili s tím, že se dle navržených pravidel zveřejní seznam 
žadatelů o obecní byty. U těch, kteří nám dali žádost na schváleném tiskopisu, kde je 
prohlášením o tom, že budou zveřejněni na úřední desce, budou uvedena jména a adresy. 
Máme ale i staré žádosti a u těch není to prohlášení, takže jsme se s paní Řehořovou dohodly, 
že bychom uvedli pouze čísla jednací. Minimálně první dva domy, které se budou v letošním 
roce obydlovat, v nich už měli konkrétní osoby přislíbené konkrétní byty od spol. 2K2 k.s. a 
nebudou tedy souhlasit s těmi pravidly a seznamem. Musíme ale udělat výjimku, protože ty 



 

osoby už to měly slíbené a počítají s tím. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Pravidla pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice včetně přílohy č. 2 – 
Stručné podmínky pro přidělení bytu dle poskytovatele dotace.  
 
ZO bere na vědomí Seznam žadatelů o přidělení obecního bytu sestavený Stavebně-bytovou 
komisí ke dni  28.8.2008 a vyslovuje souhlas s jeho zveřejněním na úřední desce obecního 
úřadu.  
 
ZO souhlasí s přidělením bytu v domech č. SO3-01 a SO3-02 v rozporu s Pravidly a 
Seznamem žadatelů z důvodu dřívějších příslibů přidělení bytů konkrétním osobám 
společností 2K2 k.s. 
 
ZO ukládá obecnímu úřadu pravidelné aktualizování tohoto seznamu, a to vždy ke každému  
1. dni v měsíci. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Smlouva o podnájmu bytu (F.K. – M.S.) 
 
Bártlová - Jedná se o dům čp. 261 v Rudolticích, kde má už paní S. trvalý pobyt. 
 
Čten návrh smlouvy o podnájmu bytu. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu mezi p. F.K., bytem ... jako nájemcem a M.S. 
jako podnájemcem, bytem ...., počínaje dnem 1.9.2008 na dobu 1 roku. 
 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16) Zpráva Pozemkové komise 
 
Skalická – Pozemková komise byla za poslední měsíc vyzvána místostarostkou obce paní 
Bártlovou, zda by byla Pozemkové komise sama schopna prodávat pozemky v lokalitě 
Zámeček. Jelikož je nutné prodat pozemky co nejrychleji, abychom měli co nejdříve peníze 
na účtě, Pozemková komise se domnívá, že vlastními silami není schopna toto co nejrychleji 
zvládnout a z tohoto důvodu doporučuje vyhlásit nabídkové řízení na zprostředkování prodeje 
pozemkových parcel ve vlastnictví obce v lokalitě zámeček. 
 
 
Návrh usnesení: 



 

ZO rozhodlo o vyhlášení nabídkového řízení na zprostředkování prodeje pozemkových parcel 
ve vlastnictví obce v lokalitě Zámeček – dle GP inženýra Pavla Filipce ze dne 1.1.2004, č. 
plánu 534-1/2004, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Úmysl prodeje těchto pozemkových 
parcel byl zveřejněn na úřední desce obce Rudoltice ve dnech 18.6.2004 – 2.7.2004. 
 
Základní požadavky: Zpracování nabídky, posouzení reálné tržní ceny, zpracování 
fotodokumentace, zveřejnění nabídek na významných internetových realitních serverech, 
v regionálním i celorepublikovém tisku, na vývěskách na veřejně přístupných místech, 
zhotovení speciálních velkoplošných poutačů a jejich umístění na frekventovaná místa;  
finanční poradenství (pomoc kupujícímu při zajištění financování koupě), atd. 
 
Podmínky: 
- služby zprostředkovatele budou pro obec zcela zdarma 
- provize účtovaná kupujícímu za zprostředkování nebude vyšší než 3 % z prodejní ceny 
včetně právního servisu a převodu pozemku na katastru nemovitostí (spolupráce s AK 
výhodou) 
 
Kritérium pro výběr:   
- komplexnost nabízených služeb 
- dostupnost s ohledem na sídlo RK 
- výše provize účtované kupujícímu 
 
Termín pro ukončení podávání nabídek ZO stanovuje dnem 19.9.2008. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Bártlová – Potřebujeme, aby byl ten prodej maximálně inzerovaný. Ptala jsem se v několika 
realitních kancelářích a ta inzerce je celkem nákladná a obec by ji musela hradit ze 
svého.Takže si myslím, že tento způsob bude vhodnější. 
 
 
Dotaz - O kolik jde zhruba parcel? 
Bártlová – Tuším, že je prodaných 15 parcel. Mám ještě 4 návrhy na kupní smlouvu. Je jich 
celkem více jak 90. Zasíťované jsou téměř všechny, jsou tam tzv. kufry, nejsou tam asfaltové 
cesty. 
Rezek – Myslím, že na těch podmínkách, co tu zazněly, jsme se shodli. Původní záměr byl, že 
bychom ty pozemky prodávali sami, ale slyšeli jste tu vysvětlení, proč to nejde. 
Skalická – Myslím si, že nejsme schopni udělat reklamu takového rozsahu a nejsme schopni 
to prodat tak brzy. My potřebujeme ty peníze co nejdříve. 
Rezek – Myslím si, že ta zasíťovanost tam nikdy nebyla taková jako teď a až tam vyrostou ty 
první stavby, tak to bude reklama sama o sobě. 
Bártlová – Zájemci hodně chtějí asfaltové cesty. Nelíbí se jim ty komunikace. 
Rezek – Ty cesty se zničily při vlastní stavbě. 
Bártlová – Je pravda, že ta část, co je pod Kořínkem směrem od Rudoltic, ta je horší. Tam 
říkáme zájemcům ne, protože tam jsou místa, kde nejsou sítě vůbec. 
Rezek – Byli jsme také před rozhodnutím, že uděláme plán těch parcel, že budeme nabízet ty 
více připravené, kompletní. Abychom náklady mohli vynakládat postupně a nemuseli budovat 
vše najednou, aby se to budovalo a obsazovalo postupně. Nakonec se o toho ale odstoupilo.  



 

Dotaz – Ten zprostředkovatel bude stanovovat ceny? 
Bártlová – Ne. Ty ceny jsou stanovené. Já jsem dělala průzkum a realitní kanceláře mi hodně 
říkaly, že máme ty ceny nízké. Proto jsme do požadavků dali zpracování nabídky a posouzení 
reálné tržní ceny. To neznamená, že se s těmi cenami bude hýbat. 
Dotaz – Rozhodovat o cenách budete tedy vy se zprostředkovatelem. 
Bártlová – Ano. 
 
17) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veř. prostr. 
 
Bártlová – Do původního návrhu OZV o pravidlech pro volný pohyb psů byly doplněny 3 
pozemky, původně určené pro aquapark. Ty pozemky budou po domluvě s panem Řehořem 
vytyčeny cedulemi. 
 
Čtena závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veř. prost. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 1/2008 o pravidlech pro volný 
pohyb psů na veřejném prostranství, s účinností od 1.9.2008. 
 
ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Cyklostezka (Lanškroun – Rudoltice) 
 
Bártlová – Na základě jednání se starostou a místostarostou města Lanškrouna a p. Chládkem 
z MěÚ Lanškroun a na základě dalších skutečností, která jsou momentálně v jednání, je zde 
návrh vrátit se k původnímu řešení cyklostezky Lanškroun – Zámeček, a to podél komunikace 
I. třídy. 
Byl tu místostarosta pan Šebrle s panem Chládkem a přišli s návrhem, že oni jako město by 
odkoupili část pozemkové parcely, která je na našem katastru a je v soukromém vlastnictví 
osob, na své vlastní náklady, pokud bychom přistoupili na tu variantu podél silnice. 
Tato varianta byla schválena již 6.3.2007 byl vydán souhlas s tímto umístěním stavby a pak to 
bylo tuším nějak přehodnoceno s ohledem na aquapark, ale pokud oni odkoupí tu část na své 
vlastní náklady, tak je tu návrh, že bychom přistoupili na tuto trasu, která by se napojila na tu 
další a která vede od Zámečku dolů, byl by to v podstatě jeden celek. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s umístěním stavby Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice, která povede po pravé 
straně mimo vozovku směrem z Lanškrouna do Rudoltic za předpokladu, že Město Lanškroun 
pro účel výstavby cyklostezky na své náklady odkoupí od soukromých vlastníků část p.p.č. 
4298 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 
Dotaz – Cyklostezku by pak budoval Lanškroun? 



 

Bártlová – To je právě v jednání. Část toho projektu z Lanškrouna na Zámeček řešil od 
začátku Lanškroun. 
Dotaz – A ze Zámečku do Rudoltic? 
Bártlová – To si řeší obec sama, ale přemýšlí se o tom, že se ty dva projekty spojí v jeden.  
 
 
19) Ceník služeb obce Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Bártlová – Ve spolupráci s panem Božákem a jednatelem spol. VISION Rudoltice s.r.o. byl 
vytvořen Ceník služeb obce Rudoltice a dále Ceník služeb mechanizace spol. VISION 
Rudoltice s.r.o. 
Ceny v cenících jsou postaveny tak, že ceny spol. VISION Rudoltice s.r.o. jsou dražší a ty se 
budou účtovat v obchodním styku. Ceny pro občany bude v podstatě obec dotovat v tom 
smyslu, že spol. VISION Rudoltice s.r.o. bude obci fakturovat celou částku, tu svou dražší. 
Obec bude od občanů vybírat nižší částky, tzn. že bude v podstatě služby pro občany částečně 
dotovat. Dělá to asi 20%. 
 
Čten ceník služeb. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje ceník služeb obce Rudoltice i obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ze dne 
28.8.2008. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
20) Přechod pro chodce u ZŠ Rudoltice 
 
Bártlová – Na základě rozhodnutí ZO dle bodu 1h) usnesení ZO č. OZ/13/04/08 byly 
zahájeny kroky pro zřízení přechodu pro chodce u ZŠ Rudoltice a s tím souvisejícího 
dopravního značení. Obec již získala souhlasné stanovisko SÚS ÚO i Policie ČR, DI. 
Projektant p. Bohdan Král však předložil obci následující stanovisko (čte se). V situaci, v jaké 
se nyní obec nachází, proto žádám ZO o sdělení, zda předpokládané finanční prostředky na 
zřízení přechodu pro chodce uvolnit či nikoliv. Navrhuji zajistit dopravní značení ve smyslu 
snížení rychlosti v úseku ZŠ a MŠ. 
 
Návrh usnesení: 
ZO mění své rozhodnutí bod bodem č. 1h) usnesení ZO č. OZ/13/04/08 tak, že v úseku ZŠ a 
MŠ v obci s ohledem na současnou finanční situaci obce souhlasí pouze se zajištěním 
dopravního značení ve smyslu snížení rychlosti jízdy motorových vozidel na 30 km/h v době 
od 7 – 16hod. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 



 

21) Žádost o dotaci z rozpočtu obce + vyúčtování dotace (KONZUM, obch. dr.) 
 
Bártlová – KONZUM, obch. družstvo (prodejna na Zámečku) uzavřelo s obcí mj. smlouvu o 
užívání pozemku; smlouvu o poskytování dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,-- Kč 
ročně, tato smlouva je omezena tržbou; smlouvu o vzájemné spolupráci a stanovení práv a 
povinností smluvních stran při výstavbě prodejny v obci Rudoltice; smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce ve výši 160.634,-- Kč a smlouvu o převodu investorství. 
KONZUM, obch. družstvo nyní předložilo dvě vyúčtování a to vyúčtování dotace, které se 
týká smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 160.634,-- Kč, a to na pořízení 
sedlové střechy budované prodejny. Doložili fakturu, kterou vystavila spol. VISION 
Rudoltice s.r.o. KONZUMU, obch. družstvu dne 4.1.2007, uskutečnění zdanitelného plnění 
dne 31.12.2006. Faktura byla uhrazena dne 8.1.2007. Dále předložili vyúčtování poskytnuté 
dotace ve výši 100.000,-- Kč, která byla poskytnuta 11.1.2007, jedná se o dotaci, která je 
omezena ziskem. Předložili, k čemu použili tu částku 100.000,-- Kč a dále doložili tržby. 
Nyní KONZUM, obch. družstvo požádalo dopisem ze dne 31.7.2008 o dotaci z rozpočtu 
obce, a to na základě „Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 
souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice“. Tato částka jim byla na základě této 
smlouvy vyplacena. 
 
Dotaz – Počítáte s tím, že tam postavíte nějakou další prodejnu nebo její rozšíření? Bude tam 
hodně domů a ta stávající prodejna je malá. 
Bártlová – Počítá se s tím. 
Dotaz – Když nic pořádného nenabízejí tak se nemohou tržby zvyšovat. 
Bártlová – Dle toho vyúčtování se tržby mírně zvyšují. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí vyúčtování dotace ve výši 100.000,- Kč poskytnuté obch. dr. KONZUM za 
rok 2007 a dále bere na vědomí poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč na rok 
2008 na základě „Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 
souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice“ ze dne 14.11.2006. 
 
ZO bere na vědomí vyúčtování dotace ve výši 160.634,- Kč poskytnuté obch. dr. KONZUM 
z rozpočtu obce na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 160.634,- 
Kč“ ze dne 14.11.2006. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
22) Úprava webových stránek obce 
 
Bártlová – Navrhuji schválení úpravy webových stránek v souvislosti s bytovým fondem 
obce. Navrhuji tedy jako další sekci zařadit „Bytový fond“, kde by byly umístěny dokumenty, 
jako např. Žádost o přidělení bytu, Pravidla pro přidělování bytů, stručné podmínky dle 
poskytovatele dotace atd. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje úpravu struktury webových stránek obce Rudoltice www.rudoltice.cz tak, že 



 

bude vytvořena nová sekce s názvem „Bytový fond“. 
ZO ukládá administrátorovi webu provedení této úpravy nejpozději do 30.9.2008. 
  

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
23) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – 
EUROCONTAINER HOLDING a.s.) 
 
Bártlová – Na adresu společnosti EUROCONTAINER HOLDING a.s. byla dne 12.8.2008 
zaslána výzva k osobnímu jednání ohledně narovnání závazků ze smluv. Do dnešního dne 
k osobnímu jednání ani k jinému kontaktu nedošlo, a proto navrhuji odstoupit prozatím od 
první smlouvy. 
 
Nechala jsem si udělat právní rozbor kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva. 
Tato smlouva se týká překladiště u ČD. 
 
Čten právní rozbor. 
 
Návrh usnesení: 
 
ZO bere na vědomí zánik smluvního vztahu mezi obcí Rudoltice a EUROCONTAINER 
HOLDING a.s. nazvaného kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva, č. smlouvy 
KS/061007/OR z důvodu nesplnění odkládací podmínky v čl. III. smlouvy. Pro právní jistotu 
ZO schvaluje in eventum odstoupení od této smlouvy z důvodu porušení citované povinnosti 
zakotvené v čl. III. 
ZO ukládá starostce obce sdělit ukončení smluvního vztahu kupující společnosti a uplatnit 
úhradu smluvní pokuty 100.000,- Kč. 
ZO schvaluje v případě, že nebude smluvní pokuta uhrazena, podání příslušného žalobního 
návrhu na vymožení této smluvní pokuty. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
24) Volba předsedy Pozemkové komise a změna ve složení Kontrolního výboru 
 
Bártlová - Členy Pozemkové komise jsou v této chvíli paní Skalická, pan ing. Smejkal a pan 
Petráň. Navrhuji jako předsedkyni Pozemkové komise paní Skalickou. 
Protože, v současné době místostarostka, paní Erika Kohoutová byla členkou Kontrolního 
výboru, je potřeba ji nahradit jiných členem. Jako nového člena Kontrolního výboru navrhuji 
paní Evu Chládkovou. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje předsedou Pozemkové komise p. Ivu Skalickou, Bc. 
ZO schvaluje odstoupení místostarostky obce Eriky Kohoutové z funkce člena Kontrolního 



 

výboru a jako nového člena Kontrolního výboru jmenuje paní Evu Chládkovou. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 
 
25) Žádost o souhlas s opravou komunikace aleje vedoucí k zámečku (MgA. Přemysl Kokeš) 
 
Bártlová – Pan MgA. Přemysl Kokeš požádal o vyslovení souhlasu s opravou komunikace 
aleje vedoucí k Zámečku. Při osobním setkání s panem architektem bylo hovořeno v tom 
smyslu, že by náklady na opravu komunikace nesl ze svého. 
 
Čtena žádost. 
 
Dotaz – Co na to říká pan Kohout? 
Kohout – Jedná se o významný krajinný objekt a on bude muset zažádat o povolení MěÚ 
Lanškroun, odboru ŽP. 
Bártlová – Byl na to upozorněn. Měl by nám doložit rozhodnutí MěÚ Lanškroun a sdělení 
jaké práce by tam prováděl. 
 
Návrh usnesení: 
ZO vyslovuje souhlas s opravou komunikace aleje vedoucí k zámečku za předpokladu, že bude 
ZO předložena dokumentace prováděných prací spolu se souhlasným stanoviskem MěÚ 
v Lanškrouně, odbor ŽP k zásahu do VKP. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
26) Smlouva o dílo č. SRV 021/2008 a Vyhodnocení zakázky – obslužná místní komunikace 
a parkoviště 
 
Bártlová – Teď jsme začali opětovně dělat výběrová řízení, dělají je Stavby Rudoltice. Mám 
zatím dvě. Jedno je kompletní zhotovení hrubé stavby na čtyři bytové domy typu D, to jsou 
čtyřdomky a materiálu objednatele. A dále asfaltové vrstvy komunikace a parkovišť včetně 
přípravy podkladů. Jedná se o komunikace a parkoviště u bytových domů, protože bez tohoto 
to nezkolaudují. Oslovili jsme různé firmy. U těch čtyřdomků byla oslovena fy pana Cinka, 
pana Kamarita, pana Bernátka a byla oslovena i spol. 2K2, ale ty nabídku nepředložili. Se 
svou  nabídkou zvítězil pan Cink. Druhé výběrového řízení bylo na ty asfaltové vrstvy a byly 
osloveny tři firmy, a to M – silnice Chrudim, STRABAG, a.s. Rychnov nad Kněžnou a 
Dopravní stavby Svitavy, a.s. S nejvýhodnější nabídkou přišla fy STRABAG, a.s. 
 
Čtena smlouva o dílo č. SRV 021/2008. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí vyhodnocení výběrového řízení na KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ HRUBÉ 
STAVBY 4BD „D“ Z MATERIÁLU OBJEDNATELE a „ASFALTOVÉ VRSTVY 
KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ VČETNĚ PŘÍPRAVY PODKLADU“. 
 



 

ZO schvaluje smlouvu o dílo č. SRV 021/2008. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
27) Žádost ZŠ a MŠ Rudoltice ke schválení koupě majetku nad 50.000,- Kč, a to zahradních 
prvků na zahradu školy 
 
Havlenová – Jedná se o to, že ZŠ a MŠ nemá v zahradě žádné hrací prvky a jelikož částka 
námi vybraných prvků přesahuje 50.000,-- Kč, žádáme ZO o schválení té částky. Postupem 
času jsme stanovili nějakou částku. Ve finále jsme vybrali fy Tomovy parky. Měla jsem 
možnost vidět jejich výrobky v mnoha městech. Tato fy dává záruku 10 let, má různé 
certifikáty a její výrobky splňují podmínky proto, aby mohly na školní zahradě stát. Ty prvky 
jsme vybírali tak, aby byly využity nejenom dětmi z MŠ ale i dětmi ze školní družiny. 
Celková částka za 5 zahradních prvků je tedy 225.000,-- Kč bez montáže. 
 
Bártlová – Máte dostatečné finance na účtu školy nebo o to budete žádat obec? 
Skalická – Budeme žádat o zaslání financí. 
Bártlová – Celé částky? 
Skalická – To v každém případě. 
Bártlová – V této chvíli by obec finance na účtu měla. 
Skalická – Musíme schválit celkovou částku na koupi těch zahradních prvků. Je to tedy 
225.000,-- Kč s DPH, se vším? 
Havlenová – Ano, ale bez montáže. 
Skalická – My ale musíme schválit celkovou částku, protože je to majetek nad 50.000,-- Kč. 
Havlenová – V tuhle chvíli to ale přesně nevím. 
Skalická – Potřebujeme vědět jestli napíšeme, že ta celková částka bude do 225.000,-- Kč 
nebo do 250.000,-- Kč. 
Havlenová – Myslím si, že ta částka 250.000,-- Kč by byla optimálnější. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje ZŠ a MŠ Rudoltice pořízení zahradních prvků od fy Tomovy parky až do výše 
250.000,- Kč.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 
 
Stránská – Minule jsme tu řešili katastrofální stav střech na ZŠ a MŠ. Jsou tyhle prvky nutné? 
Rezek – Jak je to se střechami na ZŠ a MŠ? Jsou prý v dezolátním stavu? 
Havlenová – Ano, o tom vím. Ten eternit je už starý. 
Bártlová – Já o tom také vím. Posílala jsem tam osobně pana Bareše a můžu Vám říct, že 
sehnat někoho na opravu těch střech je velký problém, protože to nikdo nechce dělat. Pan 
Křivohlávek mi řekl, že jakmile začne na střeše pracovat, udělá škodu ještě větší. Já jsem 
oslovila pana Svojanovského, paní Kohoutová oslovila pana Křivohlávka, ale chtěly jsme, 
aby udělali rozpočet, kolik by asi stála oprava těch střech. Dosud nám prozatím nic nepředali 
ale nepředpokládám, že to bude 200.000,-- Kč. Bude to určitě mnohem větší částka. 



 

Rezek – Nejedná se ale o zanedbatelnou částku a stav obecních financí není dobrá. Vím, že by 
bylo k radosti všech, dívat se jak si dětí hrají a využívají to. Jestli se neřítíme do smluv, které 
nemůžeme splnit nebo zaplatit. 
Skalická – Ty zahradní prvky byly slíbeny už asi před rokem a ta střecha už tam v té době 
v tom dezolátním stavu byla. Vzhledem k tomu, že si ty děti opravdu nemají kde hrát, tak si 
myslím, že by se měly upřednostnit ty prvky. Ta střecha se bude muset opravit ale na ty 
zahradní prvky už finance nikdy být nemusí. Udělá si jméno i obec, že je tu takové vyžití pro 
děti.  
Bártlová – Navíc jsou to peníze z rozpočtu školy. 
Skalická – Ano, jsou to peníze z rozpočtu obce, který jsme loni schválili. To nedává obec 
navíc. Loni jsme něco ušetřili a letos to platíme z rozpočtu školy. Obec nám pouze pošle 
peníze do rozpočtu. 
Bártlová – Tuším, že ta částka na letošní rok byla 1mil.? 
Skalická – Je to takhle 150.000,-- Kč se vezme z rezervního fondu a cca. 100.000,-- Kč se 
vezme z toho letošního rozpočtu. 
Rezek – A v rozpočtu to nebude chybět? 
Skalická – Nebude to chybět, protože jsme dostali víc. Už s předpokladem s těmi zahradními 
prvky. 
Rezek – Kolik žádáte tedy od obce peněz? 
Skalická – Od obce nic v současné době navíc. 
Bártlová – Obec ještě neplnila rozpočet pro školu. Schvalovali jsme v rozpočtu 1mil. Kč a ta 
částka ještě ke škole nedorazila. 
Skalická – Schvalovali jsme to, že se bude platit mzda učitele. Jestli si vzpomínáte? 
Rezek – Ano, jistě. 
Skalická - Udělali jsme takové opatření a tu mzdu totiž letos neplatíme z obecních peněz ale 
z peněz ministerstva. Učitele si ukrajují „ze svého“, aby mohly být zahradní prvky. A to je 
další důvod, proč si myslím, že by se ty zahradní prvky měly koupit. 
Stránská – Jak dlouho jste vybírali firmy, které vyrábějí tyto zahradní prvky? 
Bártlová – Školní rada to řešila někdy na jaře. 
Havlenová – Vypadá to, že to trvalo dlouho, ale nebylo to vůbec jednoduché sehnat vhodnou 
firmu, která by měla zároveň zajímavou nabídku i po stránce finanční. 
Bártlová – Já jsme to řešila s paní Marcelou Krystlovou a ta mi potvrdila, že si myslí, že paní 
ředitelka Havlenová vybrala tu správnou firmu. 
 
 
28) Různé 
 
Bártlová - Navrhuji svolání mimořádného zasedání na pondělí, dne 8.9.2008 od 20.00 hod. 
z důvodu schválení budoucích nájemců domů č. SO3-01 a SO3-02 a jejich náhradníků 
v případě nesplnění podmínek poskytovatele dotace. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  7 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
29) Diskuse 
 
Dotaz – Bude na internetu ceník služeb spol. VISION Rudoltice, s.r.o.? 
Bártlová – Ano, určitě. Bude tam i ceník obce. 
Dotaz – Jak je to teď se stavbyvedoucím na zámečku? 



 

Bártlová – Je to pořád stejná osoba. Stále o tom diskutujeme a víme, že se jedná jedná o střet 
zájmů, ale v tuhle chvíli by to bylo velké ohrožení výstavby. Diskutovali jsme ale o tom, že 
v zimě bychom vyhlásili výběrové řízení. 
 
Diskuse ohledně závěrů FÚ a obraně obce v písemném vyhotovení zápisu. 
 
Zasedání skončeno v 22:45hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/28/08/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) změnu navrženého programu 
c) revokaci svých rozhodnutí uvedených pod body č. 1n) a 2d) usnesení obecního 

zastupitelstva č. OZ/31/07/08;  záměr obce prodat část p.p.č. 3338/3, zapsané na LV č. 
1001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický 
kraj, KP Ústí nad Orlicí 

d) pro případ, že by vůči obci byl vydán platební výměr znamenající platbu do státního 
rozpočtu, tento způsob obrany: 
- žádost o prominutí MF ČR 
- souběžně klasické odvolací řízení až po možnou správní žalobu 
a ukládá místostarostce obce zajistit s právní zástupkyní obce uvedené právní kroky.  
V případě prominutí pak zpětvzetí odvolání do výše prominutí, popř. celého podání 
v případě, že prominutí bude minimálně 90%.  
V právní obraně využít všechny právní i věcné argumenty pro dosažení maximálního 
výsledku ve prospěch obce. 

d) složení návrhové a volební komise z p. Skalické, Stránské a p. Žáčka.  
e) způsob volby starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním 
f) zvolení do funkce starosty obce Rudoltice paní Lenku Bártlovou, nar. 15.8.1975, 

bytem Rudoltice čp. 166; 
zvolení do funkce místostarosty obce Rudoltice paní Eriku Kohoutovou, nar. 1.6.1953, 
bytem Rudoltice čp. 57;  
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb. určení funkce starosty obce 
Rudoltice jako uvolněnou; 
v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovení, počínaje 1.9.2008, následující 
výše odměny starostovi obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn:  
39.844,- Kč (26.370 + 12.537 + (187,4*5); 
stanovení, počínaje 1.9.2008, výši odměny místostarostovi obce, který není pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněn, částkou ve výši 10.000,- Kč. 

g)  uzavření Dohody o komplexním narovnání smluvních vztahů mezi Obcí Rudoltice a 
VISION Rudoltice s.r.o., týkající se zhotovení díla „Obec Rudoltice – oprava místních 
komunikací“; 
s ohledem na nejasnost účetních podkladů zmocňuje ke dni schválení textu dohody 
zastupitelstvo obce starostku k případné úpravě ve specifikaci hrazených částek. 

h)  uzavření mandátní smlouvy mezi VISION Rudoltice s.r.o. jako mandantem a Liborem 
Dostálem jako mandatářem, jejímž předmětem je závazek mandatáře, že pro mandanta 
jeho jménem a na jeho účet bude provádět zajišťování činnosti v oblasti poradenství. 



 

ch)  uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi Mgr. Janou Hamplovou, 
advokátkou se sídlem v Mohelnici  a VISION Rudoltice s.r.o. 

i) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, týkající se 
zajištění výkonu některých činností městské policie na území obce Rudoltice, a to 
s účinností od 1.1.2009. 

j) prodej části p.p.č.. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 9 m2 za kupní cenu 
10,- Kč/m2 panu J.P., bytem Rudoltice ..... 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 

k)  Pravidla pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice včetně přílohy č. 2 – Stručné 
podmínky pro přidělení bytu dle poskytovatele dotace. 

 Souhlas s přidělením bytu v domech č. SO3-01 a SO3-02 v rozporu s Pravidly a 
Seznamem žadatelů z důvodu dřívějších příslibů přidělení bytů konkrétním osobám 
společností 2K2 k.s. 

l)  uzavření smlouvy o podnájmu bytu mezi p. F.K., bytem ..... jako nájemcem a M.S. jako 
podnájemcem, bytem ....., počínaje dnem 1.9.2008 na dobu 1 roku. 

m)  vyhlášení nabídkového řízení na zprostředkování prodeje pozemkových parcel ve 
vlastnictví obce v lokalitě Zámeček – dle GP inženýra Pavla Filipce ze dne 1.1.2004, 
č. plánu 534-1/2004, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Úmysl prodeje těchto 
pozemkových parcel byl zveřejněn na úřední desce obce Rudoltice ve dnech 18.6.2004 
– 2.7.2004. 
Základní požadavky: Zpracování nabídky, posouzení reálné tržní ceny, zpracování 
fotodokumentace, zveřejnění nabídek na významných internetových realitních 
serverech, v regionálním i celorepublikovém tisku, na vývěskách na veřejně 
přístupných místech, zhotovení speciálních velkoplošných poutačů a jejich umístění na 
frekventovaná místa;  finanční poradenství (pomoc kupujícímu při zajištění 
financování koupě), atd. 
Podmínky: 
- služby zprostředkovatele budou pro obec zcela zdarma 
- provize účtovaná kupujícímu za zprostředkování nebude vyšší než 3 % z prodejní 
ceny včetně právního servisu a převodu pozemku na katastru nemovitostí (spolupráce 
s AK výhodou) 
Kritérium pro výběr:   
- komplexnost nabízených služeb 
- dostupnost s ohledem na sídlo RK 
- výše provize účtované kupujícímu 
Termín pro ukončení podávání nabídek ZO stanovuje dnem 19.9.2008. 

n)  obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 1/2008 o pravidlech pro volný pohyb psů 
na veřejném prostranství, s účinností od 1.9.2008. 
ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu podpisu. 

o)  souhlas s umístěním stavby Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice, která povede po pravé 
straně mimo vozovku směrem z Lanškrouna do Rudoltic za předpokladu, že Město 
Lanškroun pro účel výstavby cyklostezky na své náklady odkoupí od soukromých 
vlastníků část p.p.č. 4298 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

p) ceník služeb obce Rudoltice i obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ze dne 
28.8.2008. 

q) změnu svého rozhodnutí bod bodem č. 1h) usnesení ZO č. OZ/13/04/08 tak, že v úseku 
ZŠ a MŠ v obci s ohledem na současnou finanční situaci obce souhlasí pouze se 
zajištěním dopravního značení ve smyslu snížení rychlosti jízdy motorových vozidel na 
30 km/h v době od 7 – 16hod. 



 

r) úpravu struktury webových stránek obce Rudoltice www.rudoltice.cz tak, že bude 
vytvořena nová sekce s názvem „Bytový fond“. 

s)  pro právní jistotu in eventum odstoupení od smlouvy dle bodu 3f) tohoto usnesení 
z důvodu porušení citované povinnosti zakotvené v čl. III; v případě, že nebude 
smluvní pokuta uhrazena, podání příslušného žalobního návrhu na vymožení této 
smluvní pokuty. 

š)  předsedou Pozemkové komise p. Ivu Skalickou, Bc.; odstoupení místostarostky obce 
Eriky Kohoutové z funkce člena Kontrolního výboru a jako nového člena Kontrolního 
výboru jmenuje paní Evu Chládkovou 

t) vyslovení souhlasu s opravou komunikace aleje vedoucí k zámečku za předpokladu, že 
bude ZO předložena dokumentace prováděných prací spolu se souhlasným stanoviskem 
MěÚ v Lanškrouně, odbor ŽP k zásahu do VKP. 

u) smlouvu o dílo č. SRV 021/2008 
v) ZŠ a MŠ Rudoltice pořízení zahradních prvků od fy Tomovy parky až do výše 250.000,- 

Kč.  
w) svolání mimořádného zasedání na pondělí, dne 8.9.2008 od 20.00 hod. z důvodu 

schválení budoucích nájemců domů č. SO3-01 a SO3-02 a jejich náhradníků v případě 
nesplnění podmínek poskytovatele dotace 

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

c) panu Kohoutovi zajistit zavezení kořenů v aleji 
d) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
e) Pozemkové komisi připomínkovat organizační a cenový režim prodeje obecních 

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

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3338/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
g) obecnímu úřadu pravidelné aktualizování Seznamu žadatelů, a to vždy ke každému  

1. dni v měsíci. 
h) administrátorovi webu www.rudoltice.cz provedení úpravy dle bodu 1r) tohoto 

usnesení nejpozději do 30.9.2008. 
i) starostce obce sdělit ukončení smluvního vztahu kupující společnosti a uplatnit úhradu 

smluvní pokuty 100.000,- Kč dle bodu 1s) a 3f)  tohoto usnesení. 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) informace místostarosty obce o své činnosti týkající se chodu obce 
b) informace ohledně sporu s ÚOHS  
c) uznání závazku a dohodu o splátkách, uzavřenou mezi akciovou  společností 

STRABAG a VISION Rudoltice s.r.o. ze dne 18.8.2008 
d) Seznam žadatelů o přidělení obecního bytu sestavený Stavebně-bytovou komisí ke dni 

 28.8.2008 a vyslovuje souhlas s jeho zveřejněním na úřední desce obecního úřadu.  
e)  vyúčtování dotace ve výši 100.000,- Kč poskytnuté obch. dr. KONZUM za rok 2007 a 

dále bere na vědomí poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč na rok 



 

2008 na základě „Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů 
souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice“ ze dne 14.11.2006; 
vyúčtování dotace ve výši 160.634,- Kč poskytnuté obch. dr. KONZUM z rozpočtu 
obce na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 160.634,- Kč“ 
ze dne 14.11.2006. 

f) zánik smluvního vztahu mezi obcí Rudoltice a EUROCONTAINER HOLDING a.s. 
nazvaného kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva, č. smlouvy 
KS/061007/OR z důvodu nesplnění odkládací podmínky v čl. III. smlouvy. 

g) vyhodnocení výběrového řízení na KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ HRUBÉ STAVBY 4BD 
„D“ Z MATERIÁLU OBJEDNATELE a „ASFALTOVÉ VRSTVY KOMUNIKACE A 
PARKOVIŠTĚ VČETNĚ PŘÍPRAVY PODKLADU“ 

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


