
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 30. 10. 2008 

Nezveřejněné části tohoto zápisu 
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/25/09/08  
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
5) Protokol o ústním jednání na FÚ v ÚO ze dne 8.10.2008 + zpráva 
6) Platební výměry Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008 

• na odvod za porušení rozpočtové kázně 
• na penále za porušení rozpočtové kázně 

7) Návrh rozpočtu Základní a mateřské školy Rudoltice na rok 2009 
8) Hospodářský výsledek  

• ZŠ a MŠ Rudoltice 
• Stavby Rudoltice přísp. org. 

9) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (lokalita Zámeček) 
10) Žádost o koupi části p.p.č. 3088/9 (H.B.)  
11) Žádost o příspěvek na posílení obecního vodovodu (M.H.) 
12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 
13) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (FRAJMAN plast s.r.o.) 
14) Stanovení budoucích nájemců do obecních bytů v lokalitě Zámeček 
15) Podání žalob o vydání bezdůvodného obohacení 
16) Různé 
17) Diskuse 

 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Stránská, Skalická 
Nepřítomni: Kolomý 
Omluveni: Žáček, Řehoř 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
Program:  
   
1) Zahájení jednání v 19.35 hod. 
 
Bártlová – Dne 29.10.2008 se písemnou formou vzdal p. Jiří Janisch svého mandátu zastupitele 
obce Rudoltice. Dle výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20.10. - 
21.10.2006 náleží za stranu ODS další mandát zastupitele obce p. Františku Kroulovi, tento byl 
v tentýž den telefonicky kontaktován, dnes byl vyzván k podání písemného stanoviska. O mandát 
dle svých slov zájem nemá. Dalším a posledním náhradníkem za stranu ODS je p. Jolana 
Kobzová. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Janische z funkce zastupitele obce Rudoltice. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO:  5    
        PROTI:  0    
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
Bártlová - Navrhuji změnu programu: 

• doplnění programu o bod č. 16 – Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o 
provádění správy domů ze dne 4.7.2008 

• doplnění programu o bod č. 17 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SR 
009/2006 a SR 010/2006 ze dne 13.7.2006 

• doplnění programu o bod č. 18 – Smlouva o výhradním zprostředkování 
prodeje nemovitostí 

• doplnění programu o bod č. 19 – Porušování ustanovení nájemních smluv – 
podnájmy 

• doplnění programu o bod č. 20 – Zpětná kontrola absence vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví nemovitostí určených k bydlení  

• doplnění programu o bod č. 21 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene č. IV-12-2003286/VB/1 

 
 

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: Kohoutová, Skalická 
 
 

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

        PRO:  5    
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/25/09/08  
 

c) 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. 

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

g) 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. 
Splněno. 

 
Bártlová – Po konzultaci se správcem bytového fondu a práv. zást. obce navrhuji schválit tento 
postup: 
 
a) Zastupitelstvo obce pověřuje ing. Antonína Smejkala, manažera obecní bytové výstavby, 
zjištěním podmínek, kterými je obec vázána vůči poskytovateli dotace u domů č. 261-265, a to z 
hlediska: 
- maximálního účtovatelného nájemného 
- doby trvání nájmu 
- možnosti přijmout od nájemce zálohu na budoucí koupi bytu (například ve formě předplaceného 
nájemného). 
V této věci dále pověřená osoba zajistí písemné stanovisko od poskytovatele dotace. 
 
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby ve spolupráci se správcem obecních bytů na 
základě zjištěných podmínek připravila návrh pravidel pro obsazování bytů v domech č. 261-265 
a zároveň stanovila kritéria (včetně jejich hodnocení z hlediska důležitosti) pro výběr 
nejvýhodnější nabídky od zájemců o byty. 
 
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby připravila na příští jednání OZ návrh 
usnesení, na základě kterého dojde ke schválení pravidel, za kterých dojde po uplynutí doby 
nájmu v bytech 261-265 k převodu vlastnictví k bytům na stávající nájemce. 
 
Rezek - Bylo by dobré říci, proč se k tomu přistupuje. 
Bártlová - Na minulém zasedání jsme schválili usnesení, v kterém je řečeno to, že už nebudeme 
povolovat ani prodlužovat žádné podnájemní smlouvy. V podstatě jsme přišli na to, že mezi 
nájemníky a podnájemníky probíhá finanční vyrovnání a jsou jim přenechána nájemní práva. 
Správce bytového fondu mě upozornil na to, že je to pro obec ekonomicky nevýhodné. Naopak 
bychom to mohli udělat tak, že nebudeme prodlužovat podnájemní smlouvy a v případě, že by 
nájemce, který tam nechce bydlet odstoupil od nájemní smlouvy, máme možnost u dalšího 
nového nájemce získat další předplacený nájem tzn. že využijeme to, co nám podmínky pro 
poskytovatele umožňují. V současné době je to pro obec hlavně nevýhodné z finančního hlediska. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
  29.9.  – jednání s RK Mouřenín s.r.o. 
  30.9.  – kontrolní den na obecní výstavbě 
  2.10. - konzultace s pokrývačskou firmou – střechy školních budov 
 - zasedání Školské rady 
  7.10. -  jednání zastupitelů s p. Urbanem (EUROCONTAINER HOLDING) 
  8.10. - jednání na Finančním úřadu v Ústí nad Orlicí 
  9.10. - Seminář Den malých obcí – Praha 
10.10. - prezentace trasy R 35 
13.10. - jednání s FÚ (VISION Rudoltice s.r.o.) 
15.10.  - jednání s Policií ČR 
 - jednání s RK Mouřenín s.r.o. 
 - schůzka s budoucími nájemci domů SO3-01,02 
16.10. - seminář „Plán zimní údržby místních komunikací“ – Pardubice 
20.10. - jednání se starostou Lanškrouna ing. Košťálem, manažerem Svazku Lanškrounska p. 
 Fialou, p. Chládkem (MěÚ Lanškroun) ohledně cyklostezky Lanškroun – Zámeček – 
 Rudoltice 
  - RWE – Ústí nad Orlicí 
 - zasedání Školské rady 
21.10. - kolaudace objektů SO3-01 a SO3-02 – domy čp. 619 a 624 
 - jednání s advokátkou obce Mgr. Hamplovou v Mohelnici – platební výměry FÚ 
22.10. - jednání s účetním VISION Rudoltice s.r.o. 
24.10. - jednání na FÚ v Ústí nad Orlicí – kontrola f. VISION Rudoltice s.r.o., STAVBY 

Rudoltice přísp. org. 
27.10. – ve spolupráci s jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. - příprava podkladů 

právní zástupkyni obce k vyhotovení žádosti o prominutí odvodu do státního rozpočtu 
(Ministerstvu financí ČR) 

29.10. – jednání s budoucími nájemci, RK 
 
Během měsíce října průběžná jednání se stavbyvedoucím, projektantem Králem; zájemci o koupi 
pozemkové parcely v lokalitě Zámeček... 
 
Čteny Protokoly o předání a převzetí produktu dodavatele ohledně obytných domů SO3-01, SO3-
02 ze dne 13.10.2008 (objednatelem jsou STAVBY Rudoltice přísp. org. a zhotovitelem VISION 
Rudoltice, s.r.o.), dále čteno Kolaudační rozhodnutí vydané MěÚ v Lanškrouně, odbor Stavební 
úřad ze dne 22.10.2008, právní moci nabylo dne 23.10.2008. 
 
Rezek - Mohu říct, že pravidelně probíhají „kontrolní dny“. Poslední kontrolní den, kdy 

probíhalo předání Stavbám, jednalo se o takovou “předkolaudační prohlídku“ za účasti 
většiny zastupitelů, došlo k sepsání závad. Bylo určitě dobře, že toto jednání proběhlo, 
protože závad bylo dost. Předešlo se mnoha nedorozuměním s budoucími nájemníky, 
protože při té vlastní kolaudaci by se určitě na ledacos nepřišlo. Netrpělivě očekávám, až 
se nájemníci nastěhují a jaká bude skutečnost. Našli jsme závady jako např. chybějící 
dlaždice, špatné štítky na zámkách, vady připevnění prahu apod. Práce po řemeslnících se 
přebírala a kontrolovala, takže si myslím, že se dá říci, že je to celkem dobře odvedená 
práce. Teď čekáme na ohlas budoucích nájemníků. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o své činnosti týkající se chodu obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
5) Protokol o ústním jednání na FÚ v ÚO ze dne 8.10.2008 + zpráva 
 
Bártlová – Dne 8. října jsem byla na jednání na FÚ v Ústí nad Orlicí, kde jsem už podruhé řešila 
závěry zprávy o kontrole týkající se využití dotací na I. etapu výstavby na Zámečku. První zpráva 
byla katastrofální a bohužel i přesto, že jsme se bránili „zuby nehty“, druhá zpráva zůstala 
v podstatě stejná jako zpráva první. Jen ze čtyř porušení rozpočtové kázně jsme to dokázali 
stáhnout na tři porušení. 
 
Čten Protokol o ústním jednání na Finančním úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 8.10.2008. 
 
Čtena závěrečná zpráva o kontrole FÚ v ÚO. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o ústním jednání na Finančním úřadu v Ústí nad 
Orlicí ze dne 8.10.2008. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Platební výměry Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008 

• na odvod za porušení rozpočtové kázně 
• na penále za porušení rozpočtové kázně 

 
 
Bártlová – Kromě navrácení dotace nám FÚ napočítal také penále, které činí 1 ‰ z částky 
odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu tzn. že jedna část je za 
období od 18.9.2004-9.10.2008 a druhá část je za období od 10.11.2003-9.10.2008. Výše penále 
samozřejmě převýšilo hodnotu dotace. Penále činí dvojnásobek hodnoty dotace tzn., že žádají 
odvod do státního rozpočtu ve výši 34.897.747,- Kč, 33.142.253,- a penále ve výši 33.142.253,- 
Kč a 34.897.747,- Kč cca. více jak 136mil., a to za I.etapu výstavby. 
 
Čteno doporučení postupu práv. zástupkyně obce. 



 
Čteny Platební výměry FÚ v ÚO ze dne 9.10.2008, č.j. 85665/08/273980/2605, č.j. 
85666/08/273980/2605, č.j. 85667/08/273980/2605 a č.j. 85668/08/273980/2605, doručené obci 
dne 17.10.2008. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85665/08/273980/2605, na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 33 142 253,- Kč. 
 
ZO bere na vědomí Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85666/08/273980/2605, na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 34 897 747,- Kč. 
 
ZO bere na vědomí Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85667/08/273980/2605, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 10.11.2003 do 
9.10.2008 ve výši 33 142 253,- Kč. 
 
ZO bere na vědomí Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85668/08/273980/2605, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 18.9.2004 do 
9.10.2008 ve výši 34 897 747,- Kč. 
 
ZO schvaluje postup právní obrany proti nařízenému odvodu dotace do státního rozpočtu a 
úhrady penále za porušení rozpočtové kázně, a to souběžně 
a) cestou žádosti o prominutí vůči Ministerstvu financí ČR 
b) cestou soudního přezkumu, tj. odvolání, správní žaloba, kasační stížnost 
tak, jak bylo předloženo právní zástupkyní obce, a pověřuje starostku obce realizovat příslušné 
kroky k zajištění této právní obrany až do jejího ukončení. 
 
ZO schvaluje tento postup i do budoucna v obdobných případech, pokud nastanou ve vztahu ke 
kontrolám dotačních titulů. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Návrh rozpočtu Základní a mateřské školy Rudoltice na rok 2009 
 
Skalická – Vypracovala jsem čerpání rozpočtu školy od r. 2003 – 2008 s odhadem na r. 2008 a 
skutečnost k září 2008. Navrhla jsem pro školskou radu ke schválení částku ve výši 700.000,- Kč 
a tuto částku školská rada schválila. Proti rokům předchozím je tu navýšení na majetku školy 
40.000,- Kč, dále ve školní jídelně. Jinak se jedná o částky v podstatě shodné s rokem letošním. 
V roce 2008 je rozpočet 1mil. Kč ale o 250.000,- Kč jsme ho snížili v důsledku toho, že se mzdy 
učitelkám nevyplácejí z obecního rozpočtu ale ze státního rozpočtu. Rozpočet v současné době 
tedy je 750.000,- Kč a odhad, že bude rozpočet čerpán je cca. 680.000,- Kč, takže by tam měl být 



nějaký zbytek. Počítá se ale s tím, že se zakoupí tabule do 1. třídy, účetní program, telefon do 
školky apod. Nějaký přebytek tam bude ale pouze minimální. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ v Rudolticích na rok 2009 v celkové výši 
700.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Hospodářský výsledek  

• ZŠ a MŠ Rudoltice 
• Stavby Rudoltice přísp. org. 

 
 
Skalická – Jedná se o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007. V r. 2007 měla ZŠ a MŠ 
hospodářský výsledek ve výši 91.833,13 Kč a přísp. org. Stavby Rudoltice ve výši 156.563,87 
Kč. ZO by mělo rozhodnout tak, že se oba tyto hospodářské výsledky rozdělí do rezervního 
fondu a fondu odměn. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2007 ve výši 
91.833,13 Kč, a to následovně: do rezervního fondu ve výši 91.833,13 Kč a do fondu odměn ve 
výši 0,- Kč 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice 
za rok 2007 ve výši 156.563,87 Kč, a to následovně: do rezervního fondu 156.563,87 Kč a do 
fondu odměn ve výši 0,- Kč. 
             
       Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (lokalita Zámeček) 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí 
Rudoltice a R.K., bytem Rudoltice na prodej p.p.č. 4293/21 – zahrada o výměře 1425 m2 v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 342.870,- 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 V.J., bytem Lanškroun  na prodej p.p.č. 4245/37 – zahrada o výměře 1 091 m2 v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 293.570,- 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 J.V., bytem Lanškroun  na prodej p.p.č. 4218/2 – zahrada o výměře 2 929 m2 v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 428.070,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku. 
 

 
   Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Žádost o koupi části p.p.č. 3088/9 (H.B.)  
 
Bártlová – Jedná se o žádost paní B., která staví naproti Ch. u silnice III. třídy, která prochází 
obcí, vedle K.. Vlastní pozemek, kterému kousek chybí. Jedná se asi o 19 m2, nezasahuje do 
cesty a je bez sítí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl prodeje části p.p.č. 3088/9 o výměře cca 15 m2 zapsané na 
LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, 
KP Ústí nad Orlicí. 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3088/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Žádost o příspěvek na posílení obecního vodovodu (M.H.) 
 
Bártlová – Žádost podal pan M.H. a žádá o příspěvek na posílení obecního vodovodu ve výši 
15.000,- Kč. Jedná se o část vodovodního řadu, který by měl mít průměr 100 mm, ale ten průměr 
nemá.  
 
Čtena žádost o příspěvek na posílení obecního vodovodu. 
 
Rezek - Především se ale jedná o posílení jeho vodovodního řádu?! 
Bártlová - Vodovodní řád je obce. 
Rezek - A kdo posoudil, že ten vodovodní řád potřebuje posílit? 



Kohout - Neodpovídá průměr, protože se původně nepočítalo s prodejem těch parcel. 
Bártlová - Pan H. není jediný, kdo si tam chce koupit parcelu. 
Rezek - A bude to řešit situaci prodeje dalších parcel? 
Bártlová - Bude, pokud on posílí vodovodní řad, bude se na něj moci napojit více lidí. 
Rezek - To ale bude v úseku po jeho parcelu?! 
Bártlová - Ne, jedná se o posílení celé části vodovodního řadu. 
Rezek - Je tam ale nová komunikace, nepoškodí jí to? 
Kohout - On musí podat žádost u stavebního úřadu a obec jako účastník řízení si může dát za 
podmínku, že chce aby nebyla zasažena nová komunikace a oni tu komunikaci podvrtají. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s posílením obecního vodovodního řadu vedoucího k p.p.č. 767/5, 
která vznikne dle GP rozdělením p.p.č. 767/1 za podmínky, že práce s tímto spojené budou 
provedeny odbornou firmou. 
Zastupitelstvo obce schvaluje p. M.H., bytem Lanškroun, příspěvek na posílení obecního 
vodovodního řadu vedoucí k  p.p.č. 767/5, a to ve výši 50 % celkových nákladů, maximálně však 
ve výši 15.000,- Kč. 
Příspěvek bude žadateli vyplacen po předložení vyúčtování celkových vynaložených nákladů. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 
 
Bártlová – Jedná se o to, že obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o pravidlech pro volný pohyb psů 
na veřejných prostranstvích v obci Rudoltice nebyla schválena MV ČR a to z důvodu, že jedna 
věta v této vyhlášce je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Tuto větu jsem na 
základě tohoto sdělení opravila a na základě tohoto vznikla vyhláška nová, původní se zrušuje. 
 
Čten právní rozbor OZV č. 1/2008, vypracovaný MV ČR. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 3/2008 o pravidlech pro volný pohyb 
psů na veřejných prostranstvích v obci Rudoltice. 
ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu podpisu. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (FRAJMAN plast s.r.o.) 



 
Bártlová – Spol. FRAJMAN plast s.r.o. tu má v současné době v nájmu bývalou tělocvičnu a 
přilehlé kanceláře. V minulosti byla podána výpověď a měla vypršet k 31.3.2009. Pan Frajman si 
to ale rozmyslel a chtěl by uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, ale už jen na prostory v bývalé 
tělocvičně nikoliv na kanceláře. Dále by platil nájem, ale neplatil by vodné a stočné, náklady 
spojené s otopem, elektrickou energii na společných chodbách a sociálních zařízeních, opravy a 
rozvody elektrické energie. 
 
Čten Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor. 
 
Kohoutová - A na jak dlouho tu chce mít ty skladové prostory? 
Bártlová - Na dobu neurčitou. 
Rezek - Jak se určí kolik spotřeboval v tom skladu energie, když je to napojeno na jeden systém? 
Skalická - Navrhuji, abychom p. Frajmana pozvali na příští zasedání. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO obce odkládá rozhodnutí o dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na příští 
zasedání. ZO ukládá obecnímu úřadu pozvat p. Olega Frajmana na zasedání, které se bude konat 
dne 27.11.2008. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Stanovení budoucích nájemců do obecních bytů v lokalitě Zámeček 
 
 
Návrh usnesení: 
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. 6 v domě čp. 615, podanou p. M.M. dne 
7.10.2008. 
ZO schvaluje pro dům čp. 615, byt č. 6 uzavření nájemního vztahu s p. J.K., bytem Lanškroun. 
 
ZO bere na vědomí žádost o ukončení nájmu k bytu č. 5  v domě čp. 602, podanou p. V.H. dne 
15.10.2008.  
ZO schvaluje pro dům čp. 602, byt č. 5 uzavření nájemního vztahu s V.F., bytem Lanškroun. 
 
ZO bere na vědomí žádost o ukončení nájmu k bytu č. 13 v domě čp. 613, podanou p. M.T. dne 
22.10.2008.  
ZO schvaluje pro dům čp. 613, byt č. 13 uzavření nájemního vztahu s p. R.K., bytem Rudoltice. 
 



ZO schvaluje pro dům s označením SO3-07 uzavření nájemního vztahu s následujícími žadateli o 
pronájem obecního bytu: 
 

byt č. velikost navržený nájemce 

1 2+1 V.B., Rudoltice 
(přechod z SO3-01 – potřebuje v přízemí) 

2 1+1 J.F., Strážná  
(náhradník z SO3-01,02) 

3 2+1 J.aT.D., Lanškroun 
(humánní důvody) 

4 2+1 Z.J. a S.M., Albrechtice  
(náhradníci z SO3-01,02) 

5 1+1 J.H., Cotkytle  
(náhradník z SO3-01,02) 

6 2+1 Š.J. a Z., Lanškroun 
(náhradníci z SO3-01,02) 

7 2+1 V.F., Lanškroun 
(náhradník z SO3-01,02) 

8 2+1 L.J., Lanškroun 
(v pořadí Seznamu, tento byt měl dokonce přislíben u RK) 

9 2+1 A.Š., Zábřeh 
(náhradník z SO3-01,02) 

10 1+1 K.S., Brantice 
(náhradník z SO3-01,02) 

11 2+1 A.Z., bytem Rudoltice 
(bytem Rudoltice,...) 

12 2+1 V.Ch., Rudoltice  
(bytem Rudoltice,....) 

13 2+1 D.F., Rudoltice  
(bytem Rudoltice, uvolní byt ...) 

 
 
V případě, že nastane překážka pro uzavření nájemního vztahu s kterýmkoliv z výše 
uvedených žadatelů, popř. dojde uzavřením nového nájemního vztahu k uvolnění jiné bytové 
jednotky ve vlastnictví obce, ZO schvaluje uzavření nájemního vztahu s následujícími dalšími 
žadateli – náhradníky: 
 
 
byt o velikosti 2 + 1: 
 
H.Č., bytem Rudoltice (uvolní byt 1+1) 
P.H., bytem Rudoltice  
J.H., J.V., bytem Lanškroun a Luková  
M.M., bytem Rudoltice  
P.Č.Ž., bytem Rudoltice  
L.B., I.P., bytem Ostrov + Rudoltice  



M. a J. B., bytem Ústí nad Orlicí 
R.J., bytem Lanškroun 
E.T., bytem Česká Třebová 
M.L. + Z., bytem Tatenice 
 
 
byt o velikosti 1 + 1: 
 
D.S., bytem Nepomuky  
K.D., bytem Litomyšl 
V.Š., bytem Lanškroun 
A.B., bytem Cotkytle 
M.Z., bytem Lanškroun 
J.H., bytem Ostrov  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Podání žalob o vydání bezdůvodného obohacení 
 
Bártlová – Žaloby o vydání bezdůvodného obohacení se týkají pana M.Š., bývalého jednatele 
spol Vision s.r.o., pana J.S., bývalého ředitele přísp. org. Stavby Rudoltice a pana R.K.. Všechny 
3 osoby byly vyzvány mnou i advokátkou obce k vrácení částek, bohužel se tak nestalo. Jsme 
nuceni podat žaloby o vydání bezdůvodného obohacení. Jedná se o odměny, které si vyplatili 
v červnu 2008 na základě usnesení bývalého pana starosty. Dle advokátky obce k tomu nemají 
ale žádný zákonný důvod. 
 
Rezek - Byly podniknuty všechny kroky k smíru. Pokud bychom takto neučinili, jednali bychom 
vědomě protizákonně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 87.000,- 
Kč s přísl. na bývalého jednatele VISION Rudoltice s.r.o. p. M.Š. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 103.000,- 
Kč s přísl. na bývalého ředitele přísp. org. STAVBY Rudoltice p. J.S. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 174.000,- 
Kč s přísl. na p. R.K. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



16) Dodatek č. 2  k Příkazní smlouvě o provádění správy domů ze dne 4.7.2008 
 
Bártlová – Tento dodatek navrhuji uzavřít mezi obcí Rudoltice a RK Mouřenín s.r.o. Dodatek č. 1 
se týká vymáhání dlužných pohledávek, které vznikly do 31.července 2008, a tento dodatek se 
týká výše odměny v domech, které jsou stavěny v III. Etapě. Ty domy, které se postavily ještě do 
doby, kdy tu byl správce, u těch jsme se v té původní smlouvě domluvili na částce 95,- Kč. To 
v podstatě převzala RK Mouřenín agendu jako takovou a neměla s tím žádné jiné spojené 
náklady. Zatímco s těmi nově stavěnými byty řeší tuto agendu úplně od počátku. Řeší příjmy, 
dávají různé formuláře, svolávají schůzky apod., za sepis nájemní smlouvy nic nevybírají. 
Dodatek č. 2 řeší zvýšení této odměny z 95,- Kč na 150,- Kč a dále jim v této souvislosti přibylo 
samozřejmě jedno oprávnění. U nově stavěných bytů je správce oprávněn o přijímání žádostí 
budoucích nájemců, příprava a kontrola formulářů pro zjišťování příjmů, seznamování nájemců 
s podmínkami nájmu, uzavírání nájemních smluv. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o provádění správy domů 
ze dne 4.7.2008. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SR 009/2006 a SR 010/2006 ze dne 13.7.2006 
 
Bártlová – Jedná se o smlouvy mezi obcí Rudolitce a přísp. org. Stavby Rudoltice a tento dodatek 
řeší navýšení ceny za jednotlivé objekty, které Stavby Rudoltice pro obec staví. Jedná se o 
celkové navýšení 9% a je to z toho důvodu, že ceny, které byly v původních smlouvách 
stanoveny, jsou ceny z r. 2006, tzn. že od této doby vzrostlo DPH z 5% na 9% a dále dle katalogu 
stavebních prací vzrostly tyto práce o 5%. Celkové navýšení je tedy 9%.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SR 009/2006 ze dne 13.7.2006 mezi Obcí 
Rudoltice jako objednatelem a STAVBY Rudoltice přísp. org. jako zhotovitelem.  
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SR 010/2006 ze dne 13.7.2006 mezi Obcí 
Rudoltice jako objednatelem a STAVBY Rudoltice přísp. org. jako zhotovitelem. 
ZO pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Smlouva o výhradním zprostředkování prodeje nemovitostí 
 
Bártlová – Se zástupci RK Mouřenín s.r.o. jsem se nedohodla na uzavření Smlouvy o 



zprostředkování prodeje pozemkových parcel, a proto jsem požádala Pozemkovou komisi o 
návrh alternativního řešení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje 
nemovitostí ve vlastnictví obce Rudoltice mezi Obcí Rudoltice na straně jedné jako zájemcem 
a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem v Žichlínku čp. 84 
(provozovna Nádražní 90, Lanškroun) na straně druhé jako zprostředkovatelem, jejímž 
předmětem jsou  p.p.č. 4293/25, 4293/2, 4293/3, 4293/4, 4293/5, 4293/8, 4293/10, 4293/11, 
4293/12, 4293/13, 4293/14, 4293/22, 4218/17, 4218/18, 4218/16, 4218/15, 4218/14, 4218/13, 
4218/12, 4218/11, 4218/10, 4218/9, 4218/7, 4218/4, 4218/6, 4245/42, 4245/41, 4245/31, 
4245/29, 4245/44,4245/45, 4245/46, 4245/47, 4245/48 ,4245/27, 4245/26, 4245/24, 4245/22, 
4245/21, 4245/15,4245/16,4245/17, 4245/18, 4245/19, 4245/20, 4245/11,4245/12, 
4245/13,4245/14, 4245/49, 4245/2, 4245/3, 4245/4, 4245/5, 4245/6, 4245/7, 4245/8, 4293/24.  
Úmysl prodeje těchto pozemkových parcel byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v 
Rudolticích ve dnech 18.6.2004 - 2.7.2004. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
19) Porušování ustanovení nájemních smluv – podnájmy 
 
Bártlová –Bylo zjištěno, že nájemníci na Zámečku nabízejí obecní byty k podnájmu. 
V nájemních smlouvách a i podle podmínek dotace nelze, aby byly byty nabízeny dále 
k podnájmu, tzn. že porušili nájemní smlouvu a je to důvod pro výpověď z nájmu bytu. 
V seznamu žadatelů je dalších 200 zájemců, kteří o byt stojí. 
 
Návrh usnesení: 
V případě, že bude v nájemních bytech ve vlastnictví obce zjištěn podnájemní vztah, uzavřený bez 
souhlasu obce jako pronajímatele mezi nájemcem a třetí osobou, ukládá ZO správci bytového 
fondu po projednání se starostkou obce ukončení nájemního vztahu s tímto nájemcem výpovědí 
smlouvy o nájmu pro závažné porušení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
20) Zpětná kontrola absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí určených k bydlení 
 
Bártlová – Obec má bezúplatný přístup do KN, který jsme však dosud nevyužívali. Byl nám 



přidělen z toho důvodu, abychom si ověřovali, zda zájemci, kterým obec přiděluje byty, opravdu 
nevlastní žádnou nemovitost nebo nejsou spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, protože 
je to jednou z podmínek pro přidělení bytu dle poskytovatele dotace. FÚ zjistil 4 osoby v I. etapě, 
které právě nějakou nemovitost vlastní, příp. spoluvlastní, i přestože podepsali negativní 
prohlášení, a sankce je taková, že požadují vrátit dotaci na každý z těchto bytů, tedy 4x 670.000,- 
Kč. Ve III. etapě budoucí nájemníky upozorňujeme na tento fakt, dálkový přístup do KN jsme si 
již zpřístupnili a lustrujeme je podle r.č.. Pokud v prohlášení podepíšou, že nevlastní nic a my 
zjistíme, že vlastní, pak nebude nájemní smlouva samozřejmě uzavřena. Je tu ale problém s těmi 
již uzavřenými nájemními smlouvami z minulosti, protože pokud bychom to teď přešli i přestože 
to napadl FÚ, vytkne nám to při příští kontrole a sankce budou stejné. Dalším důvodem je fakt, 
že provedení nápravy je jednou z obran proti postupu státu s ohledem na vydané platební výměry 
za I. etapu výstavby. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu provést za pomoci dálkového přístupu do KN zpětnou 
kontrolu absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí určených k bydlení u nájemníků a 
dalších členů domácnosti domů čp. 276, 601-618 v době uzavírání nájemní smlouvy. 
V případě, že při kontrole bude zjištěn rozpor s negativním prohlášením těchto osob, ZO ukládá 
správci bytového fondu podniknout po projednání se starostkou obce právní úkony s cílem 
ukončit nájemní vztah s takovýmto nájemcem. 
Zastupitelstvo obce toto opatření činí v důsledku závěrů uvedených ve Zprávě o kontrole 
Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
21) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003286/VB/1 
 
Bártlová – ČEZ distribuce ve spojitosti s výstavbou pana Frajmana usoudil, že je potřeba změnit 
stávající vedení. Část věcného břemene spočívá v osazení betonových sloupů a část je uložena 
v zemi asi 3 metry. Týkalo by se to p.p.č 3446/12, 3446/1, 3446/10. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2003286/VB/1, mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, týkající 
se p.p.č. 3446/12, 3446/1 a 3446/10 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
ZO pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



22) Různé 
 

• Čteno vyjádření manažera občanského sdružení Most ke vzdělání ohledně projektu 
„S Krakonošem u počítače“ 

• Čteno stanovisko odboru ŽP k PD „komunikace k aleji“ 
 

 
23) Diskuse 
 
Macháčková - Jsem členem kontrolní komise a chtěla bych se zeptat, zda už se konala nějaká 
schůzka, zda se vyvíjela nějaká činnost? 
Stránská - Pokud bychom vyvíjeli nějakou činnost věděla byste o tom. 
Bártlová - V listopadu přijde krajský úřad na kontrolu – audit a chtějí předložit nějaké kontroly 
od všech výborů. 
Skalická - Já bych měla jednu takovou věc, kterou by mohl kontrolní výbor projednat. Když jsme 
procházeli faktury na Visionu, dospěli jsme k zjištění, že tam jsou CCS karty na naftu a 
v minulých obdobích byla měsíční spotřeba na naftě několikanásobně vyšší než je teď. Myslím 
si, že by měl kontrolní výbor prověřit např. 3 roky zpětně, kolik se vyčerpalo peněz na naftě, 
protože se jedná o ohromné částky a myslím, že je potřeba to prověřit 
Bártlová - .... 
Skalická - Navrhuji usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
ZO ukládá kontrolnímu výboru prověrku faktur za CCS karty za období od 1.1.2005 až do 
současnosti. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
  
 
Paní Macháčková odstupuje z kontrolního výboru. 
 
 
Zasedání skončeno v 22:15hod. 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/30/10/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navržených změn 
 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 



 
c) postup právní obrany proti nařízení odvodu dotace do státního rozpočtu a úhrady penále 

za porušení rozpočtové kázně, a to souběžně 
a)   cestou žádosti o prominutí vůči Ministerstvu financí ČR 
b)   cestou soudního přezkumu, tj. odvolání, správní žaloba, kasační stížnost 
tak, jak bylo předložení právní zástupkyní obce, a pověřuje starostku obce realizovat 
příslušné kroky k zajištění této právní obrany až do jejího ukončení. 
ZO schvaluje tento postup i do budoucna v obdobných případech, pokud nastanou ve 
vztahu ke kontrolám dotačních titulů. 

 
d) návrh rozpočtu ZŠ a MŠ v Rudolticích na rok 2009 v celkové výši 700.000,- Kč 

 
e) hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2007 ve výši 91.833,13 Kč, a to 

následovně do rezervního fondu ve výši 91.833,13 Kč a do fondu odměn ve výši 0,- Kč. 
hospodářský výsledek příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice za rok 2007 ve výši 
156.563,87 Kč, a to následovně do rezervního fondu 156.563,87 Kč a do fondu odměn ve 
výši 0,- Kč. 
 

f) Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a R.K., bytem 
Rudoltice na prodej p.p.č. 4293/21 – zahrada o výměře 1425 m2 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 342.870,- 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 V.J., bytem 
Lanškroun... na prodej p.p.č. 4245/37 – zahrada o výměře 1 091 m2 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 293.570,- 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 J.V., bytem 
Lanškroun... na prodej p.p.č. 4218/2 – zahrada o výměře 2 929 m2 v kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 428.070,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 

g) úmysl prodeje části p.p.č. 3088/9 o výměře cca 15 m2 zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 
Orlicí. 
 

h) souhlas s posílením obecního vodovodního řadu vedoucího k p.p.č. 767/5, která vznikne 
dle GP rozdělením p.p.č. 767/1 za podmínky, že práce s tímto spojené budou provedeny 
odbornou firmou. 
p. M.H., bytem Lanškroun příspěvek na posílení obecního vodovodního řadu vedoucí k  
p.p.č. 767/5, a to ve výši 50 % celkových nákladů, maximálně však ve výši 15.000,- Kč. 
Příspěvek bude žadateli vyplacen po předložení vyúčtování celkových vynaložených 
nákladů. 



i) Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 3/2008 o pravidlech pro volný pohyb psů na 
veřejných prostranstvích v obci Rudoltice. 
ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu podpisu. 
 

j) V souladu s Pravidly pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice rozhodlo 
Zastupitelstvo obce takto: 
  
 ZO schvaluje pro dům čp. 615, byt č. 6 uzavření nájemního vztahu s p. J.K., bytem 
Lanškroun. 

 
 ZO schvaluje pro dům čp. 602, byt č. 5 uzavření nájemního vztahu s V.F., bytem 
Lanškroun. 

 
 ZO schvaluje pro dům čp. 613, byt č. 13 uzavření nájemního vztahu s p. R.K., bytem 
Rudoltice. 
 
 ZO schvaluje pro dům s označením SO3-07 uzavření nájemního vztahu s následujícími 
žadateli o pronájem obecního bytu: 

     

byt č. velikost navržený nájemce 

1 2+1 V.B., Rudoltice 
(přechod z SO3-01 – potřebuje v přízemí) 

2 1+1 J.F., Strážná  
(náhradník z SO3-01,02) 

3 2+1 J.aT.D., Lanškroun 
(humánní důvody) 

4 2+1 Z.J. a S.M., Albrechtice  
(náhradníci z SO3-01,02) 

5 1+1 J.H., Cotkytle  
(náhradník z SO3-01,02) 

6 2+1 Š.J. a Z., Lanškroun 
(náhradníci z SO3-01,02) 

7 2+1 V.F., Lanškroun 
(náhradník z SO3-01,02) 

8 2+1 L.J., Lanškroun 
(v pořadí Seznamu, tento byt měl dokonce přislíben u RK) 

9 2+1 A.Š., Zábřeh 
(náhradník z SO3-01,02) 

10 1+1 K.S., Brantice 
(náhradník z SO3-01,02) 

11 2+1 A.Z., bytem Rudoltice 
(bytem Rudoltice,...) 

12 2+1 V.Ch., Rudoltice  
(bytem Rudoltice,....) 

13 2+1 D.F., Rudoltice  
(bytem Rudoltice, uvolní byt ...) 



 V případě, že nastane překážka pro uzavření nájemního vztahu s kterýmkoliv z výše 
uvedených žadatelů, popř. dojde uzavřením nového nájemního vztahu k uvolnění jiné 
bytové jednotky ve vlastnictví obce, ZO schvaluje uzavření nájemního vztahu 
s následujícími dalšími žadateli – náhradníky: 

 
 
byt o velikosti 2 + 1: 
 
H.Č., bytem Rudoltice (uvolní byt 1+1) 
P.H., bytem Rudoltice  
J.H., J.V., bytem Lanškroun a Luková  
M.M., bytem Rudoltice  
P.Č.Ž., bytem Rudoltice  
L.B., I.P., bytem Ostrov + Rudoltice  
M. a J. B., bytem Ústí nad Orlicí 
R.J., bytem Lanškroun 
E.T., bytem Česká Třebová 
M.L. + Z., bytem Tatenice 
 
 
byt o velikosti 1 + 1: 
 
D.S., bytem Nepomuky  
K.D., bytem Litomyšl 
V.Š., bytem Lanškroun 
A.B., bytem Cotkytle 
M.Z., bytem Lanškroun 
J.H., bytem Ostrov  
 

 
k) podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 87.000,- Kč s přísl. na bývalého 

jednatele VISION Rudoltice s.r.o. p. M.Š. 
 
podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 103.000,- Kč s přísl. na 
bývalého ředitele přísp. org. STAVBY Rudoltice p. J.S. 
 
podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 174.000,- Kč s přísl. na p. R.K. 
 

l) uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o provádění správy domů ze dne 4.7.2008. 
 
m) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SR 009/2006 ze dne 13.7.2006 mezi Obcí 

Rudoltice jako objednatelem a STAVBY Rudoltice přísp. org. jako zhotovitelem. 
 
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SR 010/2006 ze dne 13.7.2006 mezi Obcí 
Rudoltice jako objednatelem a STAVBY Rudoltice přísp. org. jako zhotovitelem. 
ZO pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 



n) uzavření Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
Rudoltice mezi Obcí Rudoltice na straně jedné jako zájemcem a REALITNÍ A 
DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem v Žichlínku čp. 84 (provozovna 
Nádražní 90, Lanškroun) na straně druhé jako zprostředkovatelem, jejímž předmětem jsou  
p.p.č. 4293/25, 4293/2, 4293/3, 4293/4, 4293/5, 4293/8, 4293/10, 4293/11, 4293/12, 
4293/13, 4293/14, 4293/22, 4218/17, 4218/18, 4218/16, 4218/15, 4218/14, 4218/13, 
4218/12, 4218/11, 4218/10, 4218/9, 4218/7, 4218/4, 4218/6, 4245/42, 4245/41, 4245/31, 
4245/29, 4245/44,4245/45, 4245/46, 4245/47, 4245/48 ,4245/27, 4245/26, 4245/24, 
4245/22, 4245/21, 4245/15,4245/16,4245/17, 4245/18, 4245/19, 4245/20, 
4245/11,4245/12, 4245/13,4245/14, 4245/49, 4245/2, 4245/3, 4245/4, 4245/5, 4245/6, 
4245/7, 4245/8, 4293/24. 
Úmysl prodeje těchto pozemkových parcel byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu 
v Rudolticích ve dnech 18.6.2004 - 2.7.2004. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

o) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2003286/VB/1, mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, 
týkající se p.p.č. 3446/12, 3446/1 a 3446/10 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
ZO pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 
 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3088/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
b) V případě, že bude v nájemních bytech ve vlastnictví obce zjištěn podnájemní vztah, 

uzavřený bez souhlasu obce jako pronajímatele mezi nájemcem a třetí osobou, ukládá ZO 
správci bytového fondu po projednání se starostkou obce ukončení nájemního vztahu 
s tímto nájemcem výpovědí smlouvy o nájmu pro závažné porušení práv a povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy. 

 
c) obecnímu úřadu provést za pomoci dálkového přístupu do KN zpětnou kontrolu absence 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí určených k bydlení u nájemníků a dalších 
členů domácnosti domů čp. 276, 601-618 v době uzavírání nájemní smlouvy. 
V případě, že při kontrole bude zjištěn rozpor s negativním prohlášením těchto osob, ZO 
ukládá správci bytového fondu podniknout po projednání se starostkou obce právní úkony 
s cílem ukončit nájemní vztah s takovýmto nájemcem. 
Zastupitelstvo obce toto opatření činí v důsledku závěrů uvedených ve Zprávě o kontrole 
Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí. 
 

d) kontrolnímu výboru prověrku faktur za CCS karty za období od 1.1.2005 až do 
současnosti 

 
 

 



3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) odstoupení p. Jiřího Janische z funkce zastupitele obce Rudoltice 
 
b) informace starostky o své činnosti týkající se chodu obce 

 
c) protokol o ústním jednání na Finančním úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 8.10.2008. 

Zprávu o kontrole Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí 
 

d) Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85665/08/273980/2605, na odvod za porušení kázně ve výši 33 142 253,- Kč. 
 
Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85666/08/273980/2605, na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 34 897 747,- Kč. 
 
Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85667/08/273980/2605, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 10.11.2003 
do 9.10.2008 ve výši 33 142 253,- Kč. 
 
Platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, č.j. 
85668/08/273980/2605, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 18.9.2004 
do 9.10.2008 ve výši 34 897 747,- Kč. 

 
e) žádost o ukončení nájmu k bytu č. 6 v domě čp. 615, podanou p. M.M. dne 7.10.2008. 

 
žádost o ukončení nájmu k bytu č. 5 v domě čp. 602, podanou p. V.H. dne 15.10.2008. 
 
žádost o ukončení nájmu k bytu č. 13 v domě čp. 613, podanou p. M.T. dne 22.10.2008. 

 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) ing. Antonína Smejkala, manažera obecní bytové výstavby, zjištěním podmínek, kterými 
je obec vázána vůči poskytovateli dotace u domů č. 261-265, a to z hlediska: 
- maximálního účtovatelného nájemného 
- doby trvání nájmu 
- možnosti přijmout od nájemce zálohu na budoucí koupi bytu (například ve formě 
předplaceného nájemného). 
V této věci dále pověřená osoba zajistí písemné stanovisko od poskytovatele dotace. 
 
Starostku obce, aby ve spolupráci se správcem obecních bytů na základě zjištěných 
podmínek připravila návrh pravidel pro obsazování bytů v domech č. 261-265 a zároveň 
stanovila kritéria (včetně jejich hodnocení z hlediska důležitosti) pro výběr nejvýhodnější 
nabídky od zájemců o byty. 
 
 



Starostku obce, aby připravila na příští jednání OZ návrh usnesení, na základě kterého 
dojde ke schválení pravidel, za kterých dojde po uplynutí doby nájmu v bytech 261-265 k 
převodu vlastnictví k bytům na stávající nájemce. 
 
 

5) Obecní zastupitelstvo odkládá: 
 

a) rozhodnutí o dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na příští zasedání. ZO 
ukládá obecnímu úřadu pozvat p. Olega Frajmana na zasedání, které se bude konat dne 
27.11.2008. 

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


