
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 6. 10. 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) Vyhodnocení nabídkového řízení na zprostředkování prodeje pozemkových parcel ve 

vlastnictví obce 
4) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (lokalita Zámeček) 
5) Žádost o prominutí části dlužných pohledávek (P.J.) 
6) Návrh prací ohledně možnosti zajištění zdroje vody v obci 
7) Různé 
8) Diskuse 
 

 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Žáček, Stránská 
Nepřítomni:  Janisch, Kolomý 
Omluveni: Skalická, Řehoř 
 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 20.35 hod. 
 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 7 –Rozpočtové opatření č. 6/2008 
• doplnění programu o bod č. 8 – Rozpočtové opatření PK č. 232 a 

oznámení ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

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



 

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

        PRO: 5   
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
3) Vyhodnocení nabídkového řízení na zprostředkování prodeje pozemkových parcel ve 
vlastnictví obce 
 
Bártlová: Dne 28.8.2008 bylo na ZO schváleno vyhlášení nabídkového řízení na 
zprostředkování prodeje pozemkových parcel ve vlastnictví obce na základě návrhu 
Pozemkové komise. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 29.8.2008 a následně bylo 
osloveno 7 realitních kanceláří z nejbližšího okolí. Písemné nabídky bylo možné doručovat do 
prodlouženého termínu, stanoveného Pozemkovou komisí, a to do 29.9.2008. Svou nabídku 
podalo celkem 5 realitních kanceláří: MOZAIKA s.r.o., Lanškroun, AVAREAL, Lanškroun, 
REALITY OTTO s.r.o. Lanškroun, MM reality holding a.s., pob. Lanškroun a RK Mouřenín 
s.r.o. Svitavy. REALITY OTTO s.r.o. a RK Mouřenín s.r.o. byly vyzvány k upřesnění svých 
nabídek, neboť tyto dvě RK nabídly navíc oproti ostatním odkoupení určitého počtu 
pozemkových parcel. Obě RK podaly ve stanoveném termínu své upřesnění. Dne 6.10.2008 
provedla Pozemková komise vyhodnocení nabídek. 
 
Čten Protokol o vyhodnocení nabídek hodnotící komisí ve složení: ing. Antonín Smejkal, 
Michal Petráň a Iva Skalická. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze nabídkového řízení na zprostředkování prodeje 
pozemkových parcel ve vlastnictví obce Rudoltice dle přílohy č. 1 tohoto zápisu - RK 
Mouřenín, spol. s r.o. se sídlem nám. Míru 50, Svitavy. Podmínkou pro uzavření smlouvy o 
zprostředkování prodeje nemovitostí je uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení 
předkupního práva na p.p.č. 4245/34, 4245/35, 4245/36 a 4245/37 a úplné zaplacení kupní 
ceny na účet obce, vše nejpozději do 30.10.2008. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
4) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva  
 
Bártlová:  
Dnes předkládám ke schválení i pár smluv, které byly již ZO jednou schváleny, ovšem 
s jinými podmínkami, proto je třeba je schválit znovu. Jde tuším o 3 smlouvy. Jednou z těch 
podmínek je, že dříve u předkupního práva, které je i nyní dané, byla stanovena jiná částka, 
než za kterou zájemci ty parcely kupovaly, tzn. že obec prodávala ty pozemky za vyšší cenu 
než by je koupila v předkupním právu zpět. Rozhodli jsme se, že to změníme a částku u 
předkupního práva ponecháme stejnou Ještě jsou tam nějaké změny ohledně rozhodnutí ZO 
z minulého jednání, co se týče asfaltových komunikací a sítí.  



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a ing. P.K., bytem Rudoltice.. na prodej p.p.č. 4245/38 – zahrada o výměře 
996 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 289.060,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
Tímto rozhodnutím Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1i) usnesení č. 
OZ/01/07/08. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a M.H., bytem Lanškroun... a M.F., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 
4293/15 – zahrada o výměře 1646 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 
355.390,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
Tímto rozhodnutím Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1i) usnesení č. 
OZ/01/07/08. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a ing. L.V., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/6 – zahrada o výměře 
1871 m2 a p.p.č. 4293/7 – zahrada o výměře 1769 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za 
celkovou kupní cenu 730.480,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a O.N., bytem Lanškroun.... a J.N., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 
4245/10 – zahrada o výměře 840 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 
252.970,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a S.K., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/19 – zahrada o výměře 984 
m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 286.410,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a S.K., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/20 – zahrada o výměře 930 
m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 274.450,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a P.V., bytem Lanškroun... a I.V., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/23 
– zahrada o výměře 1756 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 361.620,- 
Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 



 

Tímto rozhodnutím Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1i) usnesení č. 
OZ/01/07/08. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a J.K., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4245/30 – zahrada o výměře 905 
m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 218.910,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi 
Obcí Rudoltice a RK Mouřenín spol. s r.o., se sídlem nám Míru 50, Svitavy na prodej p.p.č. 
4245/32 – zahrada o výměře 805  m2, p.p. č. 4245/33 – zahrada o výměře 796 m2, p.p.č. 
4245/34 – zahrada o výměře 859 m2 a p.p. č. 4245/35 – zahrada o výměře 868 m2, vše v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna za celkovou  kupní cenu 903.890,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej těchto 
pozemků. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
5) Žádost o prominutí části dlužných pohledávek 
 
Bártlová: Pan P.J., bytem Rudoltice... žádá prostřednictvím své družky paní L.K., která se 
dostavila do RK Mouřenín - ke správci bytového fondu o prominutí části dlužných 
pohledávek. Sdělila, že je pověřena panem J. k vyřizování všech záležitostí ohledně bytu č. .. 
v Rudolticích. Pan J. se nachází dlouhodobě v zahraničí a nepřebírá si doporučenou 
korespondenci. Neobdržel tedy informace ohledně upomínání dlužných plateb a také 
informace o možnosti prominutí penále a sankcí v případě jejich uhrazení do určitého 
termínu. Paní K. žádá o prominutí části vyúčtovaného penále a sankcí a navrhuje následující 
řešení: Pan J. dluží celkovou částku 18.000,-- Kč na nájemném, 1.210,-- Kč na úklidu a s tím 
spojené penále a sankce ve výši 55.138,-- Kč. Jedná se o obrovskou sumu. Konzultovala jsem 
to i s Mgr. Sychrou z RK Mouřenín, který se také domnívá, že některé ty úroky z prodlení a 
sankce by u soudu neprošly, takže navrhují společně toto řešení: 
Dlužnou částku na nájemném ve výši 18.000,-- Kč  uhradí tak, že částku ve výši 6.000,-- Kč 
uhradí při podpisu dohody o splátkách dluhu a následující dlužné penále a sankce navrhuje 
uhradit ve výši 50% z vyúčtované částky, což je 27.569,-- Kč, a to tak, že bude měsíčně 
splátek 1.500,-- Kč. Žádá tedy o prominutí části dlužných pohledávek ve výši 27.569,-- Kč, 
což jsou jenom dlužné penále a sankce. 
Domnívám se, že 53.000 Kč na dlužném penále a sankcích je opravdu hodně. Myslím, že 
budeme rádi, když pan J. zaplatí, to co navrhují. S Mgr. Sychrou jsem konzultovala i 
předpokládaný žalobní návrh k soudu. V  nových nájemních smlouvách už ani ty smluvní 
pokuty nejsou uvedeny a úroky z prodlení jsou pouze u nájmu jako takového. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání dlužných pohledávek za nájem a úklid společných 
prostor, vyčíslených k 31.7.2008 v celkové výši 19.210,- Kč (18.000 + 1.210) včetně dlužného 



 

penále a sankce ve výši 55.138,- Kč, p. P.J., nar. ..., bytem Rudoltice ..., následovně: 
 
Dlužná částka na nájemném ve výši 18.000,- Kč a úklidu společných prostor ve výši 1.210,- 
Kč bude uhrazena tak, že částka ve výši 6.000,- Kč bude uhrazena při podpisu dohody o 
splátkách dluhu. Dlužné penále a sankce bude uhrazeno ve výši 50 % vyúčtované částky, tzn 
ve výši 27.569,- Kč. Další platby dluhu (zůstatek dluhu na nájemném a penále se sankcemi) 
budou hrazeny v měsíčních splátkách po 1.500,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí 50 %  dlužného penále a sankce, vyúčtovaného 
k 31.7.2008 p. P.J., nar. ...,  ve výši 27.569,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
6) Návrh prací ohledně možnosti zajištění zdroje vody v obci 
 
Bártlová: V září jsem společně s ing. Smejkalem navštívila spol. Vodní zdroje Bilany ohledně  
legalizace dvou vrtů v naší obci. Jeden je na Zámečku a druhý tady dole v obci naproti 
Flídrom. Na základě naší dohody mi byla předložena nabídka a časový postup prací ohledně 
možnosti zajištění zdroje vody. 
 
Čtena nabídka a časový postup prací ze dne 23.9.2008. 
 
Bártlová: Na pracovní poradě jsme se shodli na tom, že uložíme jednateli spol. VISION, aby 
zajistil renovovanou firmou fundovaný odhad nákladů na připojení vrtů v obci jako zdroje 
pitné vody. 
 
Rezek: Ten záměr, když se budoval ten vrt, souvisel s vybudování aquaparku. Pokud bychom 
se rozhodli takové zařízení stavět, museli bychom mít svůj vlastní zdroj vody. Proto tu tento 
záměr byl, ten vrt vyvrtat. Ten vrt dole v obci se i zkoušel, byl vydatný ale byl tu velký 
problém s ochranným pásmem a nakonec i s hygienou, s chemickými zkouškami ale v té 
době. Když tu vznikly ty dvě první sídliště nějakou dobu čerpali vodu z toho vrtu. Pak nastala 
situace, že se musela řešit otázka vody pro celou obec. Výkony těch vrtů byly dost nízké a tak 
vznikla myšlenka, že se vybudoval velký vodojem s kvalitní vodou v Trpíku. My jsme 
budovali vodovodní řad až z Trpíku, tedy z Damníkova sem do obce. Chtěl jsem tím říct, že 
v současné době si myslím, že nejsme úplně nuceni řešit otázku vlastního zdroje vody, 
protože té vody je podle mého názoru dostatek. Jsem rád, že je tu takové kompromisní řešení, 
které zvažuje kolik nás to bude stát apod. Myslím, že je to otázka budoucnosti. Jsme jedna 
z mála obcí, která vlastní svůj vlastní vodovodní řad a bývalý starosta na to byl celkem pyšný 
a usiloval i o to, abychom měli i svou vlastní vodu. Nyní vlastně kupujeme vodu z Trpíku a 
od toho se odvíjí také cena vodného a stočného. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Nabídku a časový postup prací ohledně možnosti zajištění 
zdroje vody, vypracovanou RNDr. Pavlišem ze společnosti Vodní zdroje Bilany. 
 



 

Zastupitelstvo obce ukládá jednateli spol. VISION Rudoltice s.r.o. zajistit renovovanou firmou 
fundovaný odhad nákladů na připojení vrtů v obci jako zdroje pitné vody, a to do 30.11.2008. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
 
7) Rozpočtové opatření č. 6/2008 
 
Bártlová: Když jsme na minulém zasedání schvalovali to obrovské rozpočtové opatření, ještě 
jsme netušili některé věci, které se teď objevily. Je třeba pro nové domy na Zámečku ve 3. 
etapě ještě zaplatit příspěvky ČEZu Distribuce za připojení společných prostor ve výši cca. 
přes 80.000,-- Kč a dále musíme zakoupit nový počítač pro pracovnici obecního úřadu, 
protože přecházíme na nový program a tento nový program by nejspíš „nespolupracoval“ 
s počítačem, který tu je nyní. Zadala jsem již nějakou poptávku a cena by neměla překročit 
20.000  Kč. To je celkem za rozpočtové opatření 130.000,-- Kč. Částku převádíme z příjmu 
z daní ze závislé činnosti přepokládaného do konce roku - 100.000,-- Kč na příspěvky ČEZu a 
30.000,-- Kč na nákup počítače. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2008. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
8) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 232 a oznámení ve věci poskytnutí finanční 
podpory na hospodaření v lesích 
 
Bártlová: Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 18.9.2008 schválilo poskytnutí neinvestiční 
dotace dle zásad o poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Pardubického kraje a způsobu jejich využití. O tyto dotace žádá pan Papík a jedná se o 
zásadu, obnovu a výchovu porostu. Finanční podpora je v celkové výši 57.367,-- Kč.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 232. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení ve věci poskytnutí finanční podpory na 
hospodaření v lesích. 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5 
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0 



 

9) Diskuse 
 
Dotaz: Jak to dopadlo s cyklostezkou? 
Bártlová: Část z Lanškrouna na Zámeček se vyřešila tak, že zastupitelstvo souhlasilo 
s vedením cyklostezky podél komunikace I. třídy č. 43 za předpokladu, že Lanškroun odkoupí 
část soukromého pozemku. Nakonec souhlasili a doufám, že pozemky odkoupili. Je jisté, že 
cyklostezka povede z Lanškrouna do Rudoltic podél silnice. Jednala jsem se zástupci města o 
tom, že by se tyto dva projekty spojily v jeden. I v tom smyslu, zda by oni nepožádali o dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, protože není zcela jisté, že my bychom tu dotaci 
dostali. Nese to s sebou ale ten problém, že je to na dlouho. Předpokládaný termín je r. 2010. 
Druhá varianta je zaplatit to ze svých prostředků. Mluvila jsem o tom s projektantem a ten mi 
sdělil, že by se jednalo o částku 2 – 3 mil. Je to pro naši obec i město Lanškroun prioritou č. 
1.  
 
Zasedání skončeno ve 21:25hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/06/10/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navržených změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu  
c) vítěze nabídkového řízení na zprostředkování prodeje pozemkových parcel ve 

vlastnictví obce Rudoltice dle přílohy č. 1 tohoto zápisu, a to RK Mouřenín, spol. 
s r.o. se sídlem nám. Míru 50, Svitavy. Podmínkou pro uzavření smlouvy o 
zprostředkování prodeje nemovitostí je uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení 
předkupního práva na p.p.č. 4245/34, 4245/35, 4245/36 a 4245/37 a úplné zaplacení 
kupní ceny na účet obce, vše nejpozději do 30.10.2008 

d) Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a ing. 
P.K., bytem Rudoltice .... na prodej p.p.č. 4245/38 – zahrada o výměře 996 m2 v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 289.060,- Kč. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku.  
Tímto rozhodnutím Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1i) 
usnesení č. OZ/01/07/08 

 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a M.H., 
bytem Lanškroun... a M.F., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/15 – zahrada o 
výměře 1646 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 355.390,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku.  
Tímto rozhodnutím Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1i) 
usnesení č. OZ/01/07/08. 
 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a ing. 
L.V., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/6 – zahrada o výměře 1871 m2 a p.p.č. 
4293/7 – zahrada o výměře 1769 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za celkovou 
kupní cenu 730.480,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 



 

 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a O.N., 
bytem Lanškroun... a J.N., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4245/10 – zahrada o 
výměře 840 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 252.970,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a S.K., 
bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/19 – zahrada o výměře 984 m2 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 286.410,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a S.K., 
bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/20 – zahrada o výměře 930 m2 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 274.450,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a P.V., 
bytem Lanškroun... a I.V., bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4293/23 – zahrada o 
výměře 1756 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 361.620,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
Tímto rozhodnutím Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1i) 
usnesení č. OZ/01/07/08. 
 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a J.K., 
bytem Lanškroun... na prodej p.p.č. 4245/30 – zahrada o výměře 905 m2 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 218.910,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a RK 
Mouřenín spol. s r.o., se sídlem nám Míru 50, Svitavy na prodej p.p.č. 4245/32 – 
zahrada o výměře 805  m2, p.p. č. 4245/33 – zahrada o výměře 796 m2, p.p.č. 4245/34 
– zahrada o výměře 859 m2 a p.p. č. 4245/35 – zahrada o výměře 868 m2, vše v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna za celkovou  kupní cenu 903.890,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej těchto 
pozemků. 
 

e) vypořádání dlužných pohledávek za nájem a úklid společných prostor, vyčíslených 
k 31.7.2008 v celkové výši 19.210,- Kč (18.000 + 1.210) včetně dlužného penále a 
sankce ve výši 55.138,- Kč, p. P.J., nar. ..., bytem Rudoltice ..., následovně: 
 Dlužná částka na nájemném ve výši 18.000,- Kč a úklidu společných prostor ve výši 
1.210,- Kč bude uhrazena tak, že částka ve výši 6.000,- Kč bude uhrazena při podpisu 
dohody o splátkách dluhu. Dlužné penále a sankce bude uhrazeno ve výši 50 % 
vyúčtované částky, tzn ve výši 27.569,- Kč. Další platby dluhu (zůstatek dluhu na 
nájemném a penále se sankcemi) budou hrazeny v měsíčních splátkách po 1.500,- Kč, 
 



 

dále prominutí 50 %  dlužného penále a sankce, vyúčtovaného k 31.7.2008 p. P.J., nar. 
...,  ve výši 27.569,- Kč. 
 

f) Rozpočtové opatření č. 6/2008 
 
g) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 232 

 
 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) jednateli spol. VISION Rudoltice s.r.o. zajistit renovovanou firmou fundovaný odhad 
nákladů na připojení vrtů v obci jako zdroje pitné vody, a to do 30.11.2008 

 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) Nabídku a časový postup prací ohledně možnosti zajištění zdroje vody, vypracovanou 
RNDr. Pavlišem ze společnosti Vodní zdroje Bilany 

b) Oznámení ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích. 
 

 
 
Příloha č. 1: Seznam parcel ve vlastnictví obce 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili: Stránská 
   Rezek 
 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 


