
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 25. 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) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/28/08/08 a č. OZ/08/09/08 
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
5) Rozpočtové opatření č. 5/2008 
6) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o provádění správy domů (Obec Rudoltice – RK 

Mouřenín, spol. s r.o.) 
7) Stanovisko OZ k postupování nájemních práv 
8) Rozhodnutí OZ o dokončení inženýrských sítí a místních komunikací pro poz. parcely 

v lokalitě Zámeček 
9) Rozhodnutí OZ k uzavírání kupních smluv na poz. parcely v lokalitě Zámeček 

10) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (lokalita Zámeček) 
11) Vyhodnocení nabídkového řízení na zprostředkování prodeje obecních parcel 
12) Žádost obce o úplatný převod p.p.č. 4384 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Žádost o koupi části p.p.č. 3338/3 (J.H.) 
14) Smlouva na zpracování a vydání publikací o historii obce „Cestujeme po Čechách“ 

(Obec Rudoltice – Aspida s.r.o.) 
15) Různé 
16) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Kohoutová, Rezek, Žáček, Řehoř 
 
Nepřítomni:  Janisch, Kolomý, Stránská 
 
 
 
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: 
 

• přesunutí bodu č. 10) na příští mimořádné zasedání - Kupní smlouvy a dohody o 
zřízení předkupního práva (lokalita Zámeček) a to z důvodu, že dnes budeme 
projednávat nějaké body, které se týkají kupních smluv a dohod o zřízení 
předkupního práva a chtěla bych jejich zapracování ještě zkonzultovat 
s právníkem. 



 

• přesunutí bodu č. 11) na příští mimořádné zasedání - Vyhodnocení nabídkového 
řízení na zprostředkování prodeje obecních parcel (s ohledem na prodloužení 
termínu uzávěrky nabídkového řízení) 

• doplnění programu o bod č. 10) – Rozpočtové opatření Pard. kraje č. 10027 
• doplnění programu o bod č. 11) -  Spisový a skartační plán – příloha č. 1 

Spisového a skartačního řádu ze dne 22.12.2005 
• doplnění programu o bod č. 15) – Sdělení hejtmana PK k žádosti o poskytnutí 

bezúročné půjčky 
• doplnění programu o bod č. 16) – Stanovisko OZ k vyplacení podnikového spoření 

RNDr. O. Kolomého 
• do bodu různé  – stanovení veřejného prostranství, stanovení odměn komisím 
 

 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO:  6   
        PROTI:  0   
        ZDRŽEL SE:  0 
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Skalická, Kohoutová 
 
 

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

        PRO:  5   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  1 
 
3) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/28/08/08 a č. OZ/08/09/08 
 
OZ/28/08/08 
 

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

c) panu Kohoutovi zajistit zavezení kořenů v aleji 
Splněno. 

d) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových kotlů 
Úkol trvá. 

e) Pozemkové komisi připomínkovat organizační a cenový režim prodeje obecních 
pozemků nejpozději do 20.8.2008 a konečný návrh předložit ke schválení OZ 
Skalická: Vzhledem k tomu, že hodláme měnit veškeré ceny všech pozemků od 
1.1.2009, tak tento nový organizační a cenový režim zavedeme k 1.1.2009 a bude dán 



 

zastupitelstvu ke schválení v prosinci 2008. Takže bych přesunula tento bod až do 
prosince. 
Bártlová: K tomu jenom doplním, že budeme na obecním úřadě měnit počítačový 
program, ve kterém pracují pracovnice a ten se sestává právě i z evidence pozemků, 
takže bychom to spojili s tím 1.1.2009. 

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 
Splněno. 

g) obecnímu úřadu pravidelné aktualizování Seznamu žadatelů, a to vždy ke každému  
1. dni v měsíci. 
Splněno. 

h) administrátorovi webu www.rudoltice.cz provedení úpravy dle bodu 1r) tohoto 
usnesení nejpozději do 30.9.2008. 
Splněno. 

i) starostce obce sdělit ukončení smluvního vztahu kupující společnosti a uplatnit úhradu 
smluvní pokuty 100.000,- Kč dle bodu 1s) a 3f)  tohoto usnesení 
Splněno. 

 
OZ/08/09/08 
 

a) SBF zajištění nájemní smlouvy dle bodu 1d) tohoto usnesení a starostku obce pověřuje 
k jejímu podpisu (D.Ú.) 
Splněno. 

b) dle bodu 1g) tohoto usnesení starostce obce sdělit ukončení smluvního vztahu kupující 
společnosti a uplatnit úhradu smluvní pokuty dle čl. V smlouvy (KS/071007/OR – 
Urban) 
Splněno. 

 
 
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
3.9. – FÚ Ústí nad Orlicí, ČS a.s. Ústí nad Orlicí, Policie ČR Lanškroun 
4.9. – jednání s účetní firmou (vedení zakázek); jednání ohledně dlužníků v RK Mouřenín, 
Svitavy 
8.9. – jednání s účetní firmou, jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ, kontrolní den na obecní výstavbě 
9.9. – jednání v Chrudimi (Vodní zdroje Bilany) ohledně legalizace obecních vrtů 
10.9. – setkání starostů a Rady PK v Pardubicích 
12.9. – pracovní skupina ohledně poskytnutí úvěru bank. ústavem 
15.9. – jednání s účetní firmou; jednání se zástupcem HERO COMPUTERS s.r.o.; zasedání 
školské rady, jednání na MěÚ Lanškroun (rozpočet) 
16.9. – jednání na Katastrálním úřadu Pard. kraje, kat. pracoviště Ústí nad Orlicí 
18.9. – jednání na Odboru dozoru a dohledu při MV ČR v ÚO 
19.9. – předávání staveniště spol. STRABAG (asfaltizace komunikací na Zámečku); jednání 
ohledně posílení části vodovodního řádu 
22.9. – jednání s účetní firmou; jednání s práv. zást. obce v Mohelnici 
23.9. – seminář „Úloha zřizovatele škol a školských zařízení“ v Pardubicích;  

- jednání odborné sekce dopravy Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 
v Pardubicích 

24.9. – jednání se zástupcem GEOVAP ohledně věcných břemen spol. ČEZ; projednávání 
zprávy servisního technika ohledně odstavení plyn. kotle, konzultace revizní zprávy 



 

Bártlová – Minule jsem tu hovořila o problému, kdy byl tady dole v obci odstaven jeden 
plynový kotel. Bylo to na základě zprávy servisního technika. Nechali jsme provést revizi a 
revizní technik naopak všechny závěry servisního technika vyvrátil. Pro jistotu jsem požádala 
o prověření ještě jedním nezávislým revizním technikem, který potvrdil zprávu prvního 
revizního technika. Zpráva servisního technika byla tedy špatná. Plynový kotel byl zapojen a 
zatím funguje. VISION s.r.o. k tomu bude podávat ještě stanovisko. Protože se jedná o 
plynové kotle, které odsávají vzduch zevnitř a je potřeba kontrolovat veškeré spotřebiče, které 
se vzduchem v bytě pracují, budou na případný problém nájemníci upozorněni. Pokud si 
někdo bude chtít vyměnit např. odsavač s větším výkonem než je naprojektován, může se stát, 
že vznikne v místnosti podtlak, což je nebezpečné. Bude tedy potřeba, aby nájemníci 
konzultovali s obcí případnou výměnu spotřebiče v bytě.  
 
Během celého měsíce průběžné pracovní porady,  jednání se zájemci o koupi pozemkových 
parcel v lokalitě Zámeček, dodavateli stavebního materiálu, stavebních prací. 
 
Čten záznam z pracovní porady příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere informace starostky o své činnosti týkající se chodu obce  na vědomí. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
Poznámka zapisovatelky zápisu: Audiozáznam pořízený na veřejném zasedání v těchto 
místech končí (22 minut) – problémy technického rázu. Projednávaná usnesení jsou zcela 
kompletní, diskuse k jednotlivým bodům však, bohužel, není zcela úplná. 
 
 
 
5) Rozpočtové opatření č. 5/2008 
 
Bártlová: S paní účetní jsme zjistily, že některé položky rozpočtu jsou v tuto chvíli 
nevyrovnané a je třeba je vyrovnat. 
 
Čteno rozpočtové opatření. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2008. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6     
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o provádění správy domů (Obec Rudoltice – RK 

Mouřenín, spol. s r.o.) 



 

 
Bártlová: Tento dodatek se týká usnesení ohledně vymáhání pohledávek. 
 
Čten dodatek č. 1 k příkazní smlouvě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o provádění správy domů ze 
dne 4.7.2008, uzavřený mezi Obcí Rudoltice a  RK Mouřenín, spol. s r.o. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Stanovisko OZ k postupování nájemních práv 
 
Bártlová: Máme tu jeden případ v obecním bytě dole v obci, kde není dáno příjmové omezení 
... RK Mouřenín se k tomu postavil tak, že nám nedoporučil prodlužovat podnájemní 
smlouvy. 
 
Čteno vyjádření správce bytového fondu k postupování nájemních práv v obecních bytech. 
 
Diskuse p. Bártlové, p. Rezka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že počínaje 1.10.2008, již nebude obcí udělován souhlas 
s uzavíráním, příp. prodlužováním  podnájemních smluv na byty v obecních bytových domech. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce do 15.10.2008 navrhnout postup pro stanovení výše 
zálohy – předplaceného nájmu při uzavírání případných nových nájemních smluv v obecních 
bytových domech v čp. 261-265.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6     
PROTI:  0  

        ZDRŽEL SE:  0  
 
 
8) Rozhodnutí OZ o dokončení inženýrských sítí a místních komunikací pro poz. parcely 

v lokalitě Zámeček 
 
Bártlová: S ohledem na časté dotazy zájemců o koupi pozemkových parcel je třeba zaujmout 
stanovisko k sítím i místním komunikacím souvisejícím s poz. parcelami na Zámečku... 
Rezek: Byly tam místní nedostatky... 
Bártlová: Naší prioritou je bezpodmínečně dostavět Zámeček a finance vkládat do výstavby. 
Ať se nám to líbí nebo ne, musí do nich jít i finance z prodeje parcel.. 
 
Návrh usnesení: 



 

Zastupitelstvo obce garantuje případným zájemcům o koupi pozemkové parcely v lokalitě 
„Zámeček, že všechny tyto parcely budou vybaveny ke dni uzavření kupní smlouvy 
následujícími inženýrskými sítěmi: elektrická přípojka, plynová přípojka, dešťová a splašková 
kanalizace; místní komunikace budou v provedení: zpevněný povrch (válcovaný štěrkový 
podklad) 
 
Ke kompletnímu dobudování místních komunikací v provedení asfaltobeton přistoupí obec po 
zkolaudování objektů k bydlení, realizovaných nejméně na 60 stavebních parcelách, 
nacházejících se v lokalitě Zámeček. 
Důvodem, který vede ZO k tomuto rozhodnutí, je předejít případnému nadměrnému poškození 
nově vybudovaných komunikací při intenzivní výstavbě v dané lokalitě. Tento postup je zcela 
běžný v případě obdobných investičních projektů. 
 
Pro dobudování veřejného osvětlení platí stejné zásady jako pro místní komunikace a bude 
realizováno současně s jejich kompletním dokončením. 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Rozhodnutí OZ k uzavírání kupních smluv na poz. parcely v lokalitě Zámeček 
 
Bártlová: Mám některé zájemce, kteří by rádi zakoupili více parcel... Obec pozemky získala 
bezúplatným převodem od PF, tedy zdarma. Je však třeba dodržet určitá pravidla, jinak by se 
také mohlo stát, že by po nás PF požadoval zpětně finanční náhradu ... 
Rezek: Já jsem rád, protože původně tam ta věta o předkupních právu nebyla. Obával jsem se 
toho, že by s tím někdo obchodoval. Myslím si, že ty pozemky prodáváme levně. My je 
neprodáváme levně proto, že bychom chtěli, aby to pak někdo za větší částku prodal. 
Bártlová: Té spekulaci stejně nezabráníte..... V případě, že by obec nevyužila předkupního 
práva, řešilo by se to následně věcným břemenem, abychom se vyhnuli případnému postihu 
PF. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s možností prodeje více pozemkových parcel ve vlastnictví obce 
jednomu kupujícímu. 
Tímto rozhodnutím však není dotčeno předkupní právo obce obsažené v kupní smlouvě. 
O cenách pozemkových parcel platných od 1.1.2009  bude ZO rozhodovat v prosinci 2008. 
     
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Rozpočtové opatření Pard. kraje č. 10027 
 
Bártlová: Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním 



 

voleb do KZ. Je to omezené vyhláškou a nelze za tyto peníze koupit cokoliv.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10027, týkající se 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, vyhlášených na 17. a 18. října 2008. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
11) Spisový a skartační plán – příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 22.12.2005 
 
Bártlová: Tato příloha existuje už od r. 2005. V současné době pracovnice úřadu zjistila, že jí 
tam chybí nějaké položky, a proto je třeba schválit ji řádně doplněnou... 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 22.12.2005  
„Spisový a skartační plán“. Tato nová příloha kompletně nahrazuje původní přílohu č. 1 
Spisového a skartačního řádu ze dne 22.12.2005. 

    
   Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6     
PROTI:  0  

        ZDRŽEL SE:  0  
 
 
12) Žádost obce o úplatný převod p.p.č. 4384 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová: S ohledem na odstoupení obce Rudoltice od kupní smlouvy č. KS/061007/OR, 
kterou měl být realizován prodej p.p.č. 4387 spol. EUROCONTAINER HOLDING a.s. 
navrhuji opětovně požádat PF ČR o úplatný převod p.p.č. 4384, která sousedí s p.p.č. 4387. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje opětovnou žádost o úplatný převod p.p.č. 4384 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna z Pozemkového fondu ČR na Obec Rudoltice, a to z důvodu ochrany pozemku 
před prodejem třetí straně.  
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 



 

13) Žádost o koupi části p.p.č. 3338/3 (J.H.) 
 
Bártlová: Je to žádost pana H. na kterou jsme nedávno vyvěšovali záměr prodeje. ... Celou 
parcelu mu prodávat nebudeme. Prodáme jenom část parcely, která bezprostředně sousedí 
s jeho pozemkem - mezi jeho pozemkem a cestou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 3338/3 dle přiloženého výkresu Geodézie 
Lanškroun v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10 Kč/m2 panu J.H., bytem 
Rudoltice... 
Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
14) Smlouva na zpracování a vydání publikací o historii obce „Cestujeme po Čechách“ (Obec 

Rudoltice – Aspida s.r.o.) 
 
Bártlová: Tato společnost vydává brožury, které dodává do různých informačních center. 
Řešila jsem to s paní Macháčkovou z kulturní komise, která již nějakou dobu dle jejích slov 
má připravený aktualizovaný článek. Navrhla bych kulturní komisi, aby tedy tento připravila 
k publikaci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se spol. Aspida s.r.o. na prezentaci obce 
Rudoltice v publikaci „Cestujeme po Čechách“,  a to za celkovou cenu 8.609,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje Kulturní komisi zajištěním textu, který bude pro tyto účely 
publikován, nejpozději do 5.10.2008. 

 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0  
 
 
 
 
15) Sdělení hejtmana PK k žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky 
 
Čteno sdělení hejtmana PK. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení hejtmana PK k žádosti o poskytnutí bezúročné 
půjčky. 
 



 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
16) Stanovisko OZ k vyplacení podnikového spoření RNDr. O. Kolomého 
 
Bártlová: S ohledem na to, že nárok p. Kolomého je v tuto chvíli sporný, nelze zaujmout jiné 
stanovisko. Je třeba upozornit i na tu možnost, že bude obec z tohoto důvodu zažalována. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že žádosti RNDr. Oldřicha Kolomého ze dne 10.7.2008 o 
vyplacení podnikového spoření ve výši 2.765.181,- Kč nemůže být v současné době vyhověno. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce sdělit tuto skutečnost p. Oldřichu Kolomému. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Různé 

• stanovení veřejného prostranství 
 
Bártlová – Na obecním úřadu je k dispozici příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce 
Rudoltice č. 1/2008, a to „Stanovení veřejného prostranství v obci“ graficky znázorněné 
v katastrální mapě. 
 

• stanovení odměn komisím 
 
Bártlová – Navrhuji zastupitelstvu stanovit tyto mimořádné odměny: 
 
Richard Kohout – činnost Komise životního prostředí v souvislosti s kalamitou po červnové 
vichřici v naší obci – odměna ve výši 2.000,- Kč 
 
Petr Macháček – úprava webových stránek uložených ZO, příprava, průběh fotosoutěže 
vyhlášené Kulturní komisí – odměna ve výši 1.500,- Kč 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje vyplacení mimořádné odměny Richardu Kohoutovi, členu Komise životního 
prostředí ve výši 2.000,- Kč a Petru Macháčkovi, členu Kulturní komise ve výši 1.500,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 6    
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 



 

• Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce na den 
6.10.2008 v 20.00 hod. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0  

        ZDRŽEL SE:  0  
 
 
18) Diskuse: 
 
V diskusi zazněly dotazy ohledně cyklostezky, metropolitní sítě, zásuvek ve společných 
prostorách v domech, pohybových čidlech, překladišti... 
 
Dotaz: Už více jak rok  stojí u čp. 614 auto. 
Bártlová: O tomto problému nevím. Hned zítra zajistím řešení. 
 
Dotaz: Kdo bude odklízet letos sníh? 
Bártlová: Jako vloni – VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Dotaz: Bytovka 264 jsme si zažádali o světlo nad parkovištěm. jak to vypadá? 
Bártlová: Žádost byla předána p. Jašniakovi, světlo bude vybudováno. 
 
Dotaz: Je už teď jasné, že to překladiště určitě nebude? 
Bártlová pohovořila o setkání s p. Urbanem na jednání Krajské hospodářské komory 
v Pardubicích.... 
 
 
Zasedání skončeno.  
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/25/09/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) změnu navrženého programu 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu  
c) rozpočtové opatření č. 5/2008 
d) dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o provádění správy domů ze dne 4.7.2008, uzavřený 

mezi Obcí Rudoltice a  RK Mouřenín, spol. s r.o. 
e) že počínaje 1.10.2008, již nebude obcí udělován souhlas s uzavíráním, příp. 

prodlužováním  podnájemních smluv na byty v obecních bytových domech 
f) garanci případným zájemcům o koupi pozemkové parcely v lokalitě „Zámeček, že 

všechny tyto parcely budou vybaveny ke dni uzavření kupní smlouvy následujícími 
inženýrskými sítěmi: elektrická přípojka, plynová přípojka, dešťová a splašková 
kanalizace; místní komunikace budou v provedení: zpevněný povrch (válcovaný 
štěrkový podklad) 



 

Ke kompletnímu dobudování místních komunikací v provedení asfaltobeton přistoupí 
obec po zkolaudování objektů k bydlení, realizovaných nejméně na 60 stavebních 
parcelách, nacházejících se v lokalitě Zámeček. 
 
Důvodem, který vede ZO k tomuto rozhodnutí, je předejít případnému nadměrnému 
poškození nově vybudovaných komunikací při intenzivní výstavbě v dané lokalitě. 
Tento postup je zcela běžný v případě obdobných investičních projektů. 
 
Pro dobudování veřejného osvětlení platí stejné zásady jako pro místní komunikace a 
bude realizováno současně s jejich kompletním dokončením. 

g) souhlas s možností prodeje více pozemkových parcel ve vlastnictví obce jednomu 
kupujícímu. 
Tímto rozhodnutím však není dotčeno předkupní právo obce obsažené v kupní 
smlouvě. 
O cenách pozemkových parcel platných od 1.1.2009  bude ZO rozhodovat v prosinci 
2008. 

h) rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10027, týkající se poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu ČR, vyhlášených na 17. a 18. října 2008 

i) přílohu č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 22.12.2005  „Spisový a skartační 
plán“. Tato nová příloha kompletně nahrazuje původní přílohu č. 1 Spisového a 
skartačního řádu ze dne 22.12.2005. 

j) opětovnou žádost o úplatný převod p.p.č. 4384 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
z Pozemkového fondu ČR na Obec Rudoltice, a to z důvodu ochrany pozemku před 
prodejem třetí straně 

k) prodej části p.p.č. 3338/3 dle přiloženého výkresu Geodézie Lanškroun v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10 Kč/m2 panu J.H., bytem Rudoltice .... 
Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující. 

l) uzavření smlouvy se spol. Aspida s.r.o. na prezentaci obce Rudoltice v publikaci 
„Cestujeme po Čechách“,  a to za celkovou cenu 8.609,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Kulturní komisi zajištěním textu, který bude pro tyto 
účely publikován, nejpozději do 5.10.2008. 

m) že žádosti RNDr. Oldřicha Kolomého ze dne 10.7.2008 o vyplacení podnikového 
spoření ve výši 2.765.181,- Kč nemůže být v současné době vyhověno. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce sdělit tuto skutečnost p. Oldřichu 
Kolomému 

n) vyplacení mimořádné odměny Richardu Kohoutovi, členu Komise životního prostředí 
ve výši 2.000,- Kč a Petru Macháčkovi, členu Kulturní komise ve výši 1.500,- Kč 

o) svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce na den 6.10.2008 v 20.00 hod. 
 
 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

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

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

c) starostce obce do 15.10.2008 navrhnout postup pro stanovení výše zálohy – 
předplaceného nájmu při uzavírání případných nových nájemních smluv v obecních 
bytových domech v čp. 261-265.  



 

 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) informace starostky o své činnosti týkající se chodu obce 
b) sdělení hejtmana PK k žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky 

 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili: Skalická 
   Kohoutová 
 
 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 
 


