
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 8. 9. 2008 

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

  
  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Stanovení budoucích nájemců a příp. náhradníků domů označ. SO3-01 a SO3-02 

v lokalitě Zámeček 
4) Nájem sociálního bytu v čp. 265 (D.Ú) 
5) Žádost o koupi pozemků  (J. a D. P.) 
6) Smlouva o prodeji STL plynovodu v lokalitě Zámeček 
7) Odstoupení od kupní smlouvy č. KS/071007/OR (Obec Rudoltice - 

EUROCONTAINER HOLDING, a.s.) 
8) Různé 
9) Diskuse 

 
Přítomni: Skalická, Rezek, Bártlová, Řehoř, Žáček, Stránská 
Nepřítomni:  Kolomý, Janisch 
Omluveni: Kohoutová 
 
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.  8 – Vymáhání dlužných pohledávek vzniklých před 
31.7.2008 

• doplnění programu o bod č. 9 – Převod provozních prostředků ZŠ 
• doplnění programu o bod č. 10 – Rozpočtové opatření č. 4/2008 
• doplnění programu o bod č. 11 – Žádost o finanční příspěvek na cvičební nářadí 
• doplnění programu o bod č. 12 – Pedagogický doprovod dětí ze Zámečku 
• doplnění programu o bod č. 13 – Příprava postupu technického řešení vytápění  
• doplnění programu o bod č. 14 – Plná moc Jaroslavu Suchému 
• doplnění programu o bod č. 15 – Stanovisko RNDr. O. Kolomého ke zprávě FÚ 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO:  6   
        PROTI:  0   
        ZDRŽEL SE:  0 



 

2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele:  Iva Skalická 
Návrh ověřovatelů zápisu: Rezek, Stránská 
 
 

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

        PRO:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Stanovení budoucích nájemců a příp. náhradníků domů označ. SO3-01 a SO3-02 v lokalitě 
Zámeček 
 
Bártlová: Na minulém zasedání ZO rozhodlo tak, že umístění nájemníků do těchto dvou domů 
bude mimo Pravidla pro přidělování bytů, neboť jsou to nájemníci, kteří měli konkrétní byty 
již přislíbeny. Bohužel se nám nepodařilo sehnat všechny nájemníky, takže z části jsou to 
nájemníci, kteří přišli s tím, že mají slíben konkrétní byt, a zčásti jsou to nájemníci 
vyplývajícící ze seznamu žadatelů. Bylo přihlíženo k výjimkám typu např. bydliště 
v Rudolticích, sociální a humánní podmínky. Domluvila jsem se členy stavebně - bytové 
komise, aby udělali návrh a navrhli budoucí nájemce do těchto bytů. Shodou okolností se nám 
uvolnily dva byty, a to v domě čp. 617, byt č. 13 po panu J.K. a v domě čp. 607, byt č. 4 po 
paní M.  
 
 
Návrh usnesení: 
 
V souladu s bodem 1k) usnesení Zastupitelstva obce č. OZ/28/08/08 a dále v souladu s 
Pravidly pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice rozhodlo Zastupitelstvo obce takto: 
 
ZO bere na vědomí žádost o ukončení nájmu k bytu č. 13 v domě čp. 617, podanou p. J.K. ke 
dni 30.9.2008.  
ZO schvaluje pro dům č. 617, byt č. 13 uzavření nájemního vztahu s žadatelem o pronájem 
obecního bytu p. N.B., počínaje 1.10.2008. 
 
ZO schvaluje pro dům č. 607, byt č. 4 uzavření nájemního vztahu s žadatelem o pronájem 
obecního bytu p. P.Š., počínaje 1.10.2008. 
 
ZO schvaluje pro dům s označením SO3-01 uzavření nájemního vztahu s následujícími 
žadateli o pronájem obecního bytu: 
 
Z.G., bytem Lanškroun 
V.K., bytem Rudoltice 
P.V., bytem Česká Třebová 
P.H., bytem Lanškroun 
J.H., bytem Lanškroun 
J.F., bytem Žichlínek 
V.V., bytem Česká Třebová 



 

L.D., bytem Rudoltice 
L.K., bytem Lanškroun 
A.V., bytem Hostišovice 
V.B., bytem Rudoltice 
J.C., bytem Rudoltice 
N.C., bytem Rudoltice 
 
ZO schvaluje pro dům s označením SO3-02 uzavření nájemního vztahu s následujícími 
žadateli o pronájem obecního bytu: 
 
M.L., bytem Horní Čermná 
J.Š., bytem Mladkov 
Z.E., bytem České Petrovice 
J.P., bytem Moravská Třebová 
D.H., bytem Rudoltice 
L.I., bytem Lanškroun 
R.S., bytem Březová nad Svitavou 
M.W., bytem Luková 
S.,N.J., bytem Lanškroun 
B.Ch., bytem Rudoltice 
J.,E.A., bytem Lanškroun 
L.P., bytem Lanškroun 
A.K., bytem Krasíkov 
 
V případě, že nastane překážka pro uzavření nájemního vztahu s kterýmkoliv z výše 
uvedených žadatelů, popř. dojde uzavřením nového nájemního vztahu k uvolnění jiného 
obecního bytu, ZO schvaluje uzavření nájemního vztahu s následujícími dalšími žadateli – 
náhradníky: 
 
byt o velikosti 2 + 1: 
 
R.K. 
S.Č. + J.K. 
M.V. 
J.K. 
I.Z. + M.O. 
M., K.V. 
J.Z. 
J.Š. 
V.F. 
A.Š. 
 
byt o velikosti 1 + 1: 
 
R.K. 
D.V. 
S.D. 
J.Z. 
V.F. 
J.F. 



 

J.H. 
K.S. 
D.S. 
K.D. 
V.Š. 
 
Bártlová: Vysvětlím proč schvalujeme náhradníky. Jakmile nebudou budoucí nájemníci 
splňovat podmínky pro získání bytu, v tom případě se budou oslovovat náhradníci, a to v tom 
pořadí, které jsem právě četla.  
Pan Š. a pan Z. přišli dnes s tím, že měli slíben konkrétní byt právě v těchto dvou domech, a 
tak jsme se dohodli se členy stavebně – bytové komise, že je zařadíme mezi náhradníky a 
pokud byt jako náhradníci nezískají, budou zařazeni do dalšího domu, protože jsou 
samozřejmě v pořadníku a tento další dům by se měl kolaudovat ještě letos. 
Obsazování dalších domů by se již mělo řídit komplexně těmi Pravidly. Na to, že měl někdo 
slíbený nějaký byt od paní Kolomé, nebude brán zřetel. Rozhodli jsme, že Seznam žadatelů se 
bude každý měsíc aktualizovat. Do září se „rekonstruoval“, protože lidé přicházeli se 
žádostmi s tím, že měli o byt zažádáno u paní Kolomé. Na základě těchto žádostí jsme 
Seznam „zrekonstruovali“ a, počínaje minulým zasedáním zastupitelstva, kdy jsme vzali tento 
Seznam na vědomí, už následné žádosti budou zařazeny na konec s tím, že pokud zájemci 
uvedou, že žádost měli podanou dříve, bude to uvedeno do poznámky a bude se k tomu pouze 
přihlížet. Mé poslední informace jsou takové, že žádosti paní Kolomá zničila. Nicméně těch 
žádosti máme už přes 160. Nejedná se pouze o žádosti, které již byly podány, ale přibývají i 
nové. 
Skalická: Zjišťoval někdo, jestli tito zájemci mají ještě zájem? 
Bártlová: Ne. Právě proto jsou schváleni ti náhradníci. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4) Nájem sociálního bytu v čp. 265 (D.Ú.) 
 
Bártlová – Nájemní smlouva v sociálním bytě č. 8 v bytovém domě čp. 265 končí paní Ú. 
dnem 30.9.2008. Je třeba rozhodnout o tom, zda nájem opakovaně uzavřít na dobu 1 roku či 
nájemní vztah již neprodlužovat.  
Paní Ú. měla současně podanou žádost o větší byt na Zámečku, ale je tam nějaká překážka k 
tomu, aby jí mohl být byt přiřazen. Já bych navrhovala, aby jí byla nájemní smlouva 
v sociálním bytě prodloužena. 
 
Dotaz: Jestli jí prodloužíte nájemní smlouvu, tak ať si koupí vlastní popelnici. 
Bártlová: Ano, o té popelnici vím. Říkala mi o ní paní Jašniaková. Myslím si, že ji měla 
objednanou, ale nevyzvedla si ji. 
Dotaz: Ona dává totiž odpad do ostatních popelnic. 
Bártlová: Já si to poznamenán a upozorním ji na to. 
 
 
 
 



 

Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s opakovaným uzavřením nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č. 8 v čp. 265 s p. 
D.Ú., a to na dobu 1 roku, počínaje 1.10.2008,. 
ZO ukládá SBF zajištění nájemní smlouvy a starostku obce pověřuje k jejímu podpisu. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Žádost o koupi pozemků  (J. a D. P.) 
 
Bártková: Úmysl prodeje byl zveřejněn na ÚD obecního úřadu ve dnech 13.-29.8.2008. 
Rezek: My už jsme se k této žádosti vyjadřovali před časem. A ještě předtím tu byla jiná 
žádost, která zahrnovala i jiné pozemky. Tato žádost, která je předkládána nyní, se skládá ze 
dvou menších pozemků o výměře 83m2 a 58m2. Po přezkoumání jsme dospěli k názoru, že 
nebudeme vyvíjet tlak a cítili jsme potřebu zachovat cestu nebo prostor, který by nám mohl 
být v budoucnu užitečný. Ale ten prostor je nešťastně řešený už s hlediska té nemovitosti. A 
proto jsme se s paní Kohoutovou shodli na tom, abych dnes požádal zastupitele, aby prodej 
schválili. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 119 o výměře 83 m2 a p.p.č. 120 o výměře 58 m2, 
vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 J. a D. P., bytem Rudoltice . 
 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej těchto 
pozemků. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Smlouva o prodeji STL plynovodu v lokalitě Zámeček 
 
Bártlová: Obec vybudovala plynovod v lokalitě Zámeček, který se touto smlouvou prodává 
VČP Net. s.r.o. Předmětem této smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení, které bylo 
realizováno v rámci stavby „Plynofikace obce Rudoltice – Zámeček – 3. etapa“. Kupní cena 
je 2.366.910,- Kč včetně DPH. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující bankovním převodem 
ve prospěch účtu prodávajícího, a to ve dvou splátkách. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 141/P/08 mezi Obcí Rudoltice a VČP Net, s.r.o., 
jejímž předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci 
stavby „Plynofikace obce Rudoltice – Zámeček – 3. etapa“, a to za celkovou kupní cenu 
2.366.910,- Kč včetně DPH. 



 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Odstoupení od kupní smlouvy č. KS/071007/OR (Obec Rudoltice - EUROCONTAINER 
HOLDING, a.s.) 
 
Bártlová: Na minulém zasedání zastupitelstva jsme odstupovali od první smlouvy, která se 
týkala pozemku za železniční dráhou. Toto je smlouva, která blokuje několik parcel na 
Zámečku, kde měli být umístěni zaměstnanci spol. Eurocontainer holding a.s. Touto kupní 
smlouvou se mělo prodat 15 parcel. Zastupitelstvu se zdá neefektivní čekat až se firma ozve, 
protože vše je po termínu. Tato smlouva byla uzavřena dne 13.3.2007 a měla být zaplacena 
částka 4.028.960,- Kč. Tato částka měla být uhrazena do dvou kalendářních měsíců od 
uzavření této smlouvy, tzn. že termín v této smlouvě je více jak jeden rok „prošlý“. Smluvní 
pokuta při odstoupení od smlouvy je tady ve výši 1% z kupní ceny. To je v tomto případě 
částka 40.029,- Kč. Tuto kupní smlouvu jsem konzultovala s právní zástupkyní obce s tím, že 
u této smlouvy stačí pouze odstoupit od smlouvy. Není tu žádná odkládací podmínka jako u 
smlouvy předešlé. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje odstoupení od smlouvy č. KS/071007/OR uzavřené dne 13.3.2007, a to z důvodu 
neuhrazení kupní ceny. 
ZO ukládá starostce obce sdělit ukončení smluvního vztahu kupující společnosti a uplatnit 
úhradu smluvní pokuty dle čl. V smlouvy. 
ZO schvaluje v případě, že nebude smluvní pokuta uhrazena, podání příslušného žalobního 
návrhu na vymožení této smluvní pokuty. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Vymáhání dlužných pohledávek vzniklých před 31.7.2008 
 
Bártlová: Poté co se nějakým způsobem zaběhla správa bytového fondu, domluvili jsme se na 
tom, že bychom začali s vymáháním pohledávek. Vymáhání dlužných pohledávek v období, 
kdy už správa bytové fondu běží, za což nájemníci platí i nějaké poplatky, se bude dít v rámci 
těchto poplatků. Vymáhání dlužných pohledávek vzniklých před 31.7.2008 je něco jiného. 
Neřeknu vám nyní konkrétně o jakou částku se jedná, ale není to částka zanedbatelná. 
Nemůžeme po vymahateli chtít, aby to vykonával zadarmo. Vzhledem k tomu, že se jedná 
v naprosté většině o pohledávky vůči nájemcům, mám tu návrh s tím, že by dluhy vymáhala 
RK Mouřením, která je v současné době správcem bytového fondu a která bude ve vymáhání 
následně vzniklých pohledávek pokračovat i nadále. S RK Mouřenín jsme se domlouvali na 
tom, že by nebyl problém v tom spojit služby, co se týče vymáhání, s právními službami 



 

advokátky naší obce, což bude záležet samozřejmě jen na ní. Říkala, že zájem má, takže by 
spolu mohli spolupracovat. Čtena nabídka RK Mouřenín. 
Rezek: Jedná se dlouhodobé dluhy. 
Bártlová: Nechalo se to dojít až do horentních sum a ty se budou teď jen velmi těžko 
vymáhat. Můžete navrhnout, abych oslovila někoho jiného, ale mně se to zdá zbytečné. 
Rezek: Zároveň to má i psychologický význam, protože chceme, abychom do budoucna 
zabezpečili obecní pokladnu. Toto je příklad pro všechny ostatní, aby se snažili dodržovat 
nějaké zásady. Samozřejmě se může stát, že se někdo může dostat do nějaké mezní situace, 
ale musí to být člověk, který se v té situaci opravdu nachází a aby nedocházelo k zneužívání, 
jen protože obec není schopna zajistit výběr poplatků a podobných plateb. 
Bártlová: V nových nájemních smlouvách, se zamezuje tomu, aby pohledávky vyrostly do 
obrovské výše, jako se tomu stalo v některých případech v minulosti. V nich je 
zakomponována podmínka, že pokud nájemníci budou dlužit více jak 60 dnů, máme právo 
s nimi ukončit bez dalšího nájemní vztah a nebude tedy docházet k dalšímu navyšování dluhů. 
Což znamená i to, že pokud mají nájemníci složený 3měsíční předplacený nájem, máme za 
určitých podmínek právo si z této kauce tu dlužnou částku vzít. Toto můžeme učinit pouze na 
základě rozhodnutí soudu, rozhodce a nebo uznáním dluhu a se souhlasem nájemce. Takže by 
se již nemělo stát, že by obec přicházela o finance. Pohledávky vzniklé do 31.7.2008 jsou 
vysoké a my máme ze zákona povinnost je řešit. Netýká se to jen nájmů, ale i místních 
poplatků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje RK Mouřenín, s.r.o. vymáháním pohledávek obce na dlužných 
platbách, vzniklých v období do 31.7.2008, za těchto podmínek: 

- odměna činí 15 % z vymožené pohledávky 
- odměna bude vyúčtována po ukončení vymáhání (po úplném zaplacení, případně na 

základě pokynu OÚ k ukončení vymáhání 
- RK Mouřenín s.r.o. provede přípravu k vymáhání pohledávek (zaslání upomínek, u 

lidí, kteří projeví zájem pohledávku řešit, bude sepsána dohoda o splátkách s tzv. 
rozhodčí doložkou, u stále trvajících nájmů bude apelováno na možnost podání 
výpovědi z nájmu pro neplacení) 

- finální sepis žaloby k soudu či k rozhodci a následný sepis návrhu na nařízení exekuce 
provede spolupracující advokátní kancelář, která by obecní úřad v případě jednání o 
žalobě také fyzicky zastupovala 

- vybraný advokát nebude požadovat náklady svého zastupování po obecním úřadě, 
bude je uplatňovat pouze na dlužníkovi 

- jediné náklady hrazené obecním úřadem budou soudní poplatky (zjednodušeně řečeno 
4 % z vymáhané částky) 

- u místních poplatků poskytne obecní úřad součinnost ohledně vydání tzv. platebních 
výměrů 

 
 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 
 
 
 



 

9) Převod provozních prostředků ZŠ 
 
Skalická: Dne 28.08.2008 jsme schválili, že bude do školy pořízen investiční majetek 
v hodnotě 250.000,-- Kč a aby to bylo proveditelné, musíme převést tu částku z provozního 
rozpočtu na investiční dotaci. 
 
Čtena žádost ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o převod částky 250.000,- Kč z provozního 
rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 2008 na investiční dotaci. 
 
Rezek: Nebudou ty peníze na provoz chybět? 
Skalická: Ne. 
Rezek: Já si myslím, že když jsou provozní náklady tak pokrývají provoz celý rok. Je to tak? 
Skalická: Ano. Vysvětlovala jsem to minule. Letos máme v provozních prostředcích min. o 
300.000,-- Kč více, protože neplatíme učitelky z rozpočtu zřizovatele ale z peněz 
ministerstva. 
Rezek: Nemůže se stát, že by škola po obci požadovala finanční prostředky? 
Skalická: Ne. Dokonce bude mít ještě nadbytek. Ty finance se pouze převedou z provozního 
rozpočtu na investiční dotaci. Už teď po propočtech vím, že škole bude přebývat přibližně 
100.000,-- Kč a proto jsem řekla paní ředitelce, že bude možné koupit ještě např. tabuli do 1. 
třídy a ta v plánu nebyla.  
Rezek: Nebo přispět na opravu střechy. 
Skalická: To nejde, protože škola je obecní majetek. To z provozního rozpočtu nelze. Ale 
když např. něco zůstane může se to dát do rezervního fondu obce a to už může obec na opravu 
střechy vybrat. 
Rezek: A proč se to už dávno neudělalo? 
Skalická: V rezervním fondu nebylo do loňského roku téměř nic. V minulých letech se 
hospodařilo v mínusu. Až loňského roku poprvé tu byl plusový přebytek a jen díky tomu, že 
se ušetřilo na platech učitelů. Opravdu se snažím, abych nepoškodila obec ani školu. 
 
Návrh usnesení:   
ZO schvaluje převod částky 250.000,- Kč z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 
2008 na investiční dotaci. 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Rozpočtové opatření č. 4/2008 
 
Bártlová – V souvislosti s předešlým bodem programu je třeba schválit rozpočtové opatření, 
kterým se mění výdaje v ZŠ a MŠ Rudoltice na investice, a to ve výši 250.000,-- Kč (částka 
na zakoupení zahradních prvků). 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008, kterým se mění výdaje v ZŠ a MŠ na investice, a 
to ve výši 250 tisíc Kč. 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 

11) Žádost o finanční příspěvek na cvičební nářadí 
 
Bártlová – V loňském roce jsme obdrželi obdobnou žádost. Jedná se o žádost paní Mgr. J.J.. 
Žádá o příspěvek na cvičební nářadí pro Cvičení pro rodiče s dětmi. 
 
Čtena žádost paní Mgr. J.J.. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení cvičebního nářadí pro Cvičení 
pro rodiče s dětmi ve výši 2.000,- Kč. 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Pedagogický doprovod dětí ze Zámečku 
 
Bártlová – S ohledem na změnu autobusového dopravce v naší obci je třeba vyřešit 
financování jízdného pedagogického doprovodu dětí ze Zámečku při cestě do školky, školy a 
zpět. Paní ředitelka za mnou byla se žádostí, jak to v současné době vyřešíme. Když tu jezdil 
pan Bartáček byl pedagogický doprovod dětí „trpěn“ a řidič po něm nechtěl žádné jízdné. 
V současné době se řeší to, kdo to bude financovat nyní. Pokoušela jsem se domluvit 
s ČSAD, ale řešit to obdobně bohužel nejde. 
 
Skalická: Myslím si, že bychom se jako zastupitelé měli zasadit o to, abychom toto 
financovali z obecního rozpočtu v každém případě, protože děti ze Zámečku se sem pěšky 
nedostanou, není tu žádná přístupová cesta a pro ty nejmenší děti to není vůbec vhodné. 
Nejvhodnější by bylo, abychom se domluvili s paní ředitelkou na tom, aby to bylo 
financováno z provozních prostředků školy. V rozpočtu jsou peníze navíc a škola má 
prostředky na to, aby tohle financovala. Paní starostka zde navrhla usnesení. 
Rezek: Souhlasím s tímto návrhem. Ale abychom neplatili např. učitelce, která bydlí na 
Zámečku a ty děti doprovází. 
Skalická: S paní starostkou jsme hovořily o tom, že škola musí zpracovat dopředu plán, kdo a 
kdy bude děti doprovázet. A v případě, že zjistíme, že je tam nějaký pedagog ze Zámečku, tak 
by mu nic proplaceno samozřejmě nebude. 
Bártlová: Doporučila jsem paní ředitelce, aby zakoupila chipovou kartu, to je jediná možná 
sleva. Je přenosná, takže si ji mezi sebou mohou předávat. Ta sleva je 5%. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ponechává plně v kompetenci ředitelky školy rozhodnutí o financování 
pedagogického doprovodu dětí ze Zámečku při cestě do školky, školy a zpět. 
Zastupitelstvo obce doporučuje ředitelce školy plně financovat pedagogický doprovod 
z prostředků školy, plynoucích z rozpočtu obce na rok 2008, příp. 2009. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 

13) Příprava postupu technického řešení vytápění 
 
Bártlová: Jsou problémy s plynovými kotli v obecních bytových domech dole v obci. 
Dokonce už máme případ, kdy nám servisní technik odstavil kotel s tím, že nedoporučuje, aby 
byl zapojován a používán, protože jeho provoz je nebezpečný. Se správcem bytového fondu 
jsme byli domluveni, že sem pošlou nějakého odborníka. Poslali pana Zdražila, tento řekl, že 
tyto kotle jsou už dávno pasee. Pokud bychom měli jako obec vyměnit všechny kotle 
najednou, není to v současné době v možnostech obce. Navrhuji pověřit VISION, s.r.o., aby 
připravil nějaký postup technického řešení stávajících problémů s vytápěním plynovými kotli 
ve starší bytové zástavbě v obci a aby nám tento návrh předložil do 30.9.2008. Pokoušela 
jsem se ještě zjišťovat nějaké informace a pokud by obec udělala hromadnou objednávku, 
byla by tam i možná vyšší sleva, ale stále se jedná o dost vysokou částku. Je potřeba se 
zamyslet nad tím, co bude v tuhle chvíli pro obec lepší. Zda bude lepší postupně vyměňovat 
kotle v havarijním stavu nebo hromadně nakoupit kotle nové, ale to není z finančního hlediska 
možné. Domluvila jsem se i s jednatelem VISIONu, že bychom VISION pověřili k tomu, aby 
připravil nějaký postup technického řešení. 
Rezek: Jak je to s revizemi těch kotlů a jak to bude do budoucna? Budeme chtít, aby si revize 
nájemníci zajišťovali sami. 
Bártlová: Pověřila bych VISION přípravou nějakého postupu. Předběžně jsme se domlouvali, 
že bychom se poptali po možnostech a cenách. Dokonce už máme osloveného projektanta 
pana Krále, který by se měl vyjádřit k tomu odstavení kotle, protože servisní technik ve své 
zprávě tvrdí, že i v době montáže kotlů nebyly splněny normy a že tam dokonce snad ani 
neměly být. To vše necháme prověřit. Bohužel zprávu v tomto smyslu už mám druhou a jsou 
to zprávy na sobě nezávislé. Prozatím bych to nechala na VISIONu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. přípravou postupu technického řešení 
stávajících problémů s vytápěním plynovými kotli domech č.p. 261-265 , a to nejpozději do 
30.9.2008. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14) Plná moc p. Jaroslavu Suchému k zastupování obce Rudoltice při projednávání 
připojování odběrných míst 
 
Bártlová: Jedná se o projednávání připojování nových odběrných míst v lokalitě zámeček 
k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s., včetně podepisování příslušných žádostí a přebírání 
stanovisek k podaným žádostem tzn. že noví nájemníci musí podat žádost o připojení a on 
tímto dostává plnou moc k tomu, aby to zajistil. Dělal to i do současné doby a my bychom mu 
ji udělili i nadále. Platnost této plné moci je omezena do 31.12.2009. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo souhlasí s udělením plné moci p. Jaroslavu Suchému k zastupování obce 
Rudoltice při projednávání připojování nových odběrných míst v rámci lokality Zámeček 
Rudoltice k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s., vč. podepisování příslušných žádostí a 
přebírání stanovisek k podaným žádostem. Platnost plné moci je omezena do 31.12.2009. 



 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
15) Stanovisko RNDr. O. Kolomého ke zprávě FÚ 
 
Bártlová: Na minulém zasedání zastupitelstva byla projednávána zpráva FÚ s tím, že jsem, 
tuším 26.8.2008, vyzvala formou e-mailu RNDr. O. Kolomého k vyjádření. RNDr. O. 
Kolomý mi vyjádření zaslal e-mailem k večeru dne 28.8.2008, tedy v den, kdy se konalo 
jednání a bohužel jsem si poštu nestačila před zasedáním přečíst.  
 
Vyjádření ke zprávě FÚ bylo zpracováno ve spolupráci s Mgr. Hamplovou a bylo předáno FÚ 
dne 3.9.2008 
 
Čteno stanovisko RNDr. O. Kolomého: 
 
Moje stanovisko k FU. 
Nečetl jsem vyjádření FU, ale předpokládám, že vycházejí ze stanoviska NKÚ, které znám, jak 
také jinak, jeden státní úřad musí ctít názor druhého. Celé se to točí kolem dvou slov "v celém 
rozsahu", co to je ? V novele o výběrovém řízení to už není, zřejmě autorům zákona došlo, že 
jejich naplnění je problematické, problematická je už jejich definice, která v zákoně chybí. 
Položit třeba PVC na podlahu, kdo to může udělat, STAVBY, či si mohou PVC jen koupit a 
položit ho musí sama organizace svým zaměstnancem? 
Zde je plno otázek. Troufám si tvrdit, že ortodoxní naplnění tšchto dvou slov nejde realizovat, 
taková firma na světě asi zřejmě vůbec neexistuje, která by měla všechna řemesla pokryta 
vlastními zaměstnanci. Kdyby byla v zákoně nějaká clausule precizovaná čísly, či procenty, 
potom by věc byla jiná. V okamžiku podání žádosti o dotaci také všichni, co to schvalovali, 
počínaje ministerstvem, věděli o tom, jak to chceme dělat, a nebylo jediné námitky proti tomu, 
takže nebyl důvod se znepokojovat. Tomuto nasvědčuje i to, že další etapy opět prošly, aniž by 
se vznesla jediná námitka proti způsobu výstavby. Proč to neřekl někdo kompetentní dříve? 
Vision nebyl jediným dodavatelem STAVEB, ČOV dodala firma Sekerka z Jevíčka. 
 Je zajímavé, že takto se chovají k dotacím naše orgány,když jsme měli dotaci na ordinaci, 
jednou, když už ji přiklepli, pak se již k tomu nevraceli a nemohlo dojít tedy k tomu, že se 
zpětně zkoumá to, co již bylo schváleno. 
Druhá věc, a to je velice důležité, mělo by se zkoumat, zda byl naplněn zákon jako celek, co je 
smyslem zákona o veřejných zakázkách ? Myslím, že mohu směle prohlásit, že šetření 
veřejnými prostředky. A toto v žádném případě porušeno nebylo. Důkaz je prostý. Můžeme 
velice nízko ohodnotit cenu jednoho bytu na klíč, na zelené louce, bez kotle, o průměrné ploše 
53 m2, cenou 1,5 mil.Kč, vždyť cena bytu v Lanškrouně na Sokolské, bez sítí a bez kotle na 
ústřední topení byla 1.1 mil.Kč. při ceně 1,5 mil.za byt vychází při 108 bytech cena na klíč 
162 mil.Kč, tj.rozdíl oproti dotaci 93.96 mil.Kč, která by obec musela doplatit. V našem 
případě obec doplácela cca 100000 Kč na jeden byt, tj. cca ll mil.Kč. Těmito prostými čísly, 
chci jen doložit, že klasická forma výstavby cizí firmou na klíč by pro obec byla 
nerealizovatelná z důvodů finančních, protože tak veliký úvěr by pro velikost naší obce byl 
nedosažitelný. 
Další věcí, která hovoří ve prospěch obce je fakt, že všechny byty 
Byly řádně zkolaudovány, obydleny, a postaveny z ¨velice kvalitních materiálů, takže i zde lze 
konstatovat,, že poslání dotace bylo zcela naplněno. Rovněž tak lze konstatovat, že obec 



 

nedluží z výstavby 108 bytů nikomu žádné finanční prostředky, ani nemá jiné podobné 
závazky. 
Závěrem zbývá jediné, trvat prostřednictvím advokátů na těchto stanoviscích, pokud vím, 
právníci ze Svitav jsou o těchto pravdách neskonale přesvědčeni, mj. hájili tyto názory proti 
NKÚ již dříve. Chce to dle mého názoru vydržet a prostě se soudit, tak jako to již muselo 
udělat v případě dotací mnoho obcí a měst. 
Oldřich Kolomý, 28,8,2208. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí stanovisko bývalého starosty ke zprávě FÚ ohledně kontroly poskytnutí 
dotací na I. etapu bytové výstavby. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5  
PROTI:  1 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Diskuse 
 
Dotaz: Kolik domů by mělo být postaveno do konce tohoto roku? 
Bártlová: Letos by to měli být celkem 3 domy. 
Dotaz: Kolik jich bude postaveno celkově? 
Bártlová: 6 bytových domů po 13 bytových jednotkách a 4 čtyřdomky. 
 
 
Zasedání skončeno v 21.00hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/08/09/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) zapisovatele, ověřovatele zápisu  
b) navržený program včetně změn 
c) V souladu s bodem 1k) usnesení Zastupitelstva obce č. OZ/28/08/08 a dále v souladu s 

Pravidly pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice rozhodlo Zastupitelstvo obce 
takto: 

 
 ZO schvaluje pro dům č. 617, byt č. 13 uzavření nájemního vztahu s žadatelem o 
pronájem obecního bytu p. N.B., počínaje 1.10.2008. 

 
 ZO schvaluje pro dům č. 607, byt č. 4 uzavření nájemního vztahu s žadatelem o 
pronájem obecního bytu p. P.Š., počínaje 1.10.2008. 

 
 ZO schvaluje pro dům s označením SO3-01 uzavření nájemního vztahu s následujícími 
žadateli o pronájem obecního bytu: 

 Z.G., bytem Lanškroun 
 V.K., bytem Rudoltice 
 P.V., bytem Česká Třebová 
 P.H., bytem Lanškroun 
 J.H., bytem Lanškroun 
 J.F., bytem Žichlínek 
 V.V., bytem Česká Třebová 
 L.D., bytem Rudoltice 
 L.K., bytem Lanškroun 
 A.V., bytem Hostišovice 
 V.B., bytem Rudoltice 
 J.C., bytem Rudoltice 
 N.C., bytem Rudoltice 
 

 ZO schvaluje pro dům s označením SO3-02 uzavření nájemního vztahu s následujícími 
žadateli o pronájem obecního bytu: 

 
 M.L., bytem Horní Čermná 
 J.Š., bytem Mladkov 
 Z.E., bytem České Petrovice 
 J.P., bytem Moravská Třebová 
 D.H., bytem Rudoltice 
 L.I., bytem Lanškroun 
 R.S., bytem Březová nad Svitavou 
 M.W., bytem Luková 
 S.,N.J., bytem Lanškroun 
 B.Ch., bytem Rudoltice 
 J.,E.A., bytem Lanškroun 
 L.P., bytem Lanškroun 
 A.K., bytem Krasíkov 
 
 



 

 V případě, že nastane překážka pro uzavření nájemního vztahu s kterýmkoliv z výše 
uvedených žadatelů, popř. dojde uzavřením nového nájemního vztahu k uvolnění 
jiného obecního bytu, ZO schvaluje uzavření nájemního vztahu s následujícími dalšími 
žadateli – náhradníky: 

 
 byt o velikosti 2 + 1: 
 
 R.K. 
 S.Č.+J.K. 
 M.V. 
 J.K. 
 I.Z. + M.O. 
 M.,K.V. 
 J.Z.  
 J.Š.  
 V.F.  
 A.Š.  
 
 byt o velikosti 1 + 1: 
 
 R.K.  
 D.V.  
 S.D. 
 J.Z.  
 V.F.  
 J.F.  
 J.H.  
 K.S.  
 D.S.  
 K.D.  
 V.Š.  

 
d) souhlas s opakovaným uzavřením nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č. 8 v čp. 265 

s p. D.Ú., a to na dobu 1 roku, počínaje 1.10.2008 
 
e) prodej p.p.č. 119 o výměře 83 m2 a p.p.č. 120 o výměře 58 m2, vše v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 J. a D. P., bytem Rudoltice. 
 Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej těchto 
pozemků 

 
f) uzavření kupní smlouvy č. 141/P/08 mezi Obcí Rudoltice a VČP Net, s.r.o., jejímž 

předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci 
stavby „Plynofikace obce Rudoltice – Zámeček – 3. etapa“, a to za celkovou kupní 
cenu 2.366.910,- Kč včetně DPH. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jejímu podpisu 
 
g) odstoupení od smlouvy č. KS/071007/OR uzavřené dne 13.3.2007, a to z důvodu 

neuhrazení kupní ceny; 
v případě, že nebude dle bodu 2b) tohoto usnesení smluvní pokuta uhrazena, podání 



 

příslušného žalobního návrhu na vymožení této smluvní pokuty 
 

h) pověření RK Mouřenín, s.r.o. vymáháním pohledávek obce na dlužných platbách, 
vzniklých v období do 31.7.2008, za těchto podmínek: 

- odměna činí 15 % z vymožené pohledávky 
- odměna bude vyúčtována po ukončení vymáhání (po úplném zaplacení, případně na 

základě pokynu OÚ k ukončení vymáhání 
- RK Mouřenín s.r.o. provede přípravu k vymáhání pohledávek (zaslání upomínek, u 

lidí, kteří projeví zájem pohledávku řešit, bude sepsána dohoda o splátkách s tzv. 
rozhodčí doložkou, u stále trvajících nájmů bude apelováno na možnost podání 
výpovědi z nájmu pro neplacení) 

- finální sepis žaloby k soudu či k rozhodci a následný sepis návrhu na nařízení exekuce 
provede spolupracující advokátní kancelář, která by obecní úřad v případě jednání o 
žalobě také fyzicky zastupovala 

- vybraný advokát nebude požadovat náklady svého zastupování po obecním úřadě, 
bude je uplatňovat pouze na dlužníkovi 

- jediné náklady hrazené obecním úřadem budou soudní poplatky (zjednodušeně řečeno 
4 % z vymáhané částky) 

- u místních poplatků poskytne obecní úřad součinnost ohledně vydání tzv. platebních 
výměrů 

 
ch)  převod částky 250.000,- Kč z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 2008 na 

investiční dotaci 
 
i) rozpočtové opatření č. 4/2008, kterým se mění výdaje v ZŠ a MŠ na investice, a to ve 

výši 250 tisíc Kč 
 
j) poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení cvičebního nářadí pro Cvičení pro 

rodiče s dětmi ve výši 2.000,- Kč 
 

k) ponechání plně v kompetenci ředitelky školy rozhodnutí o financování pedagogického 
doprovodu dětí ze Zámečku při cestě do školky, školy a zpět; 
doporučení ředitelce školy plně financovat pedagogický doprovod z prostředků školy, 
plynoucích z rozpočtu obce na rok 2008, příp. 2009 
 

l) pověření VISION Rudoltice s.r.o. přípravou postupu technického řešení stávajících 
problémů s vytápěním plynovými kotli domech č.p. 261-265 , a to nejpozději do 
30.9.2008 

 
m) souhlas s udělením plné moci p. Jaroslavu Suchému k zastupování obce Rudoltice při 

projednávání připojování nových odběrných míst v rámci lokality Zámeček Rudoltice 
k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s., vč. podepisování příslušných žádostí a 
přebírání stanovisek k podaným žádostem. Platnost plné moci je omezena do 
31.12.2009 

 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) SBF zajištění nájemní smlouvy dle bodu 1d) tohoto usnesení a starostku obce pověřuje 
k jejímu podpisu 

b) dle bodu 1g) tohoto usnesení starostce obce sdělit ukončení smluvního vztahu kupující 



 

společnosti a uplatnit úhradu smluvní pokuty dle čl. V smlouvy 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) žádost o ukončení nájmu k bytu č. 13 v domě čp. 617, podanou p. J.K. ke dni 
30.9.2008.  

b) stanovisko bývalého starosty ke zprávě FÚ ohledně kontroly poskytnutí dotací na 
I. etapu bytové výstavby. 

 
 
 
 
Na zasedání zapsala:  Iva Skalická  
Přepis provedla: Michaela Zvárová 
 
 
 
Ověřili: Rezek 
   Stránská 
 
 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu: Michaela Zvárová 
 
 


