
 

VÝPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27. 11. 2008 

Nezveřejněné části tohoto výpisu (iniciály, popř. XXX) 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu 

 
  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Stanoviska náhradníků za stranu ODS k mandátu zastupitele obce  
     (F.K., J.K.) 
4) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/06/10/08 a bodů č. 2 a 4 usnesení č. OZ/30/10/08 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5.11.2008 (správní řízení vedené s VISION Rudoltice s.r.o.) 
7) Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu (lokalita Zámeček) 
8) Smlouva o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy (Obec Rudoltice – VČP Net, 

s.r.o.) 
9) Využití předkupního práva k p.p.č. 4216/5 (CITIC-MARMES BBICYCLE CZ, s.r.o.) 

10) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
11) Dodatek smlouvy o nájmu (FRAJMAN plast s.r.o.) 
12) Odkoupení části zařízení obecního bytu v čp. 95 + stanovení dalšího využití 
13) Smlouva o dílo – úklid BD (Obec Rudoltice – Miriam Svojanovská) 
14) Žádost o odkup p.p.č. 3095/2 a části p.p.č. 3446/1, 3095/5 (J. a D.J.) 
15) Žádost o odprodej p.p.č. 3446/1 a 3095/5 (O.F.) 
16) Nařízení obce Rudoltice o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve 

schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 
17) Stanovení budoucích nájemců – náhradníků 
18) Darovací smlouva (Cvičení rodičů s dětmi) 
19) Rozšíření kontrolního výboru 
20) Různé 

• Informace o stavu obecních lesů (p. Papík) 
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008 
• Žádost o poskytnutí spolupráce + nabídka vymáhání nebo odkupu pohledávek 

obce (deredes s.r.o. czech republic) 
• Žádost o přidání autobusového spoje Lanškroun-Rudoltice (D.M.) 
• Návrh na změnu formátu Rudoltického zpravodaje  
• Mikulášská zábava (pořadatel ZŠ a MŠ ve spolupráci s obcí) 
• Zasedání Zastupitelstva obce v 12/2008 

21) Diskuse 
 

Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Stránská, Skalická, Žáček 
Nepřítomni:  Kolomý 
Omluveni: Řehoř 
 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 



 

  
  
1) Zahájení jednání ve 20.00 hod. 
 
Bártlová - Navrhuji změnu programu takto: 
 

• doplnění programu o bod č. 15a) – Žádost o prodej pozemků p.p.č. 851/4, 3088/26, 
3451/8 

• doplnění bodu č. 20 – Žádost o převod části pozemku p.p.č. 4216/4 (obec) 
• doplnění bodu č. 21) –  Inventarizační komise 
• doplnění bodu č. 22) – Povinnost ředitelky školy hlásit zřizovateli veškeré akce 

organizované školou 
• doplnění bodu č. 23) – Žádost o povolení stavebních úprav 

 
Kohoutová – navrhuji změnu programu, a to: 

• doplnění bodu č. 24) – Odstoupení z funkce jednatele a volba nového jednatele 
 
 

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:  Žáček, Rezek 
 
 

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

        PRO:  5   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Stanoviska náhradníků za stranu ODS k mandátu zastupitele obce (F.K., J.K.) 
 
Bártlová -  Pan F.K. a paní J.K. písemně sdělili, že se vzdávají mandátu zastupitele obecního 
zastupitelstva. Za stranu ODS již dle výsledků komunálních voleb v r. 2006 není žádný další 
náhradník. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí vzdání se mandátu z řad náhradníků ODS – panem F.K. a J.K.. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 



 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
4) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/06/10/08 a bodů č. 2 a 4 usnesení č. OZ/30/10/08 
 
OZ/06/10/08 
 

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 

- úkol trvá 
 
 
OZ/30/10/08 
 
bod č. 2 

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. 

- splněno 
 

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. 

- jedna dohoda o ukončení nájmu byla ze strany nájemníka podepsána, úkol 
dlouhodobobý 

 
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. 
 
Bártlová – za pomoci dálkového přístupu do KN osobně lustruji, nejpozději do konce 
roku 2008 bude vylustrováno vše 
 

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

 
Bártlová – S ohledem na to, že na minulém OZ odstoupila z funkce členky KV p. 
Macháčková, nebyl po tuto dobu KV schopen na čemkoliv pracovat; dnešní den se 
bude projednávat návrh na doplnění KV novým členem 
 

- úkol trvá 
 
bod č. 4 

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. 
 
Bártlová - Ing. Smejkal již předložil podklady pro zjištění podmínek, kterými je obec 
vázána vůči poskytovateli dotace. Ovšem ještě nedorazilo písemné stanovisko od 
ministerstva, tudíž dosud nebylo možné stanovit návrh pravidel, je třeba si nejprve vše 
řádně ověřit. 

 
20:30 Dostavila se pí Stránská. 
 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
 
31.10.   

• předávání bytů novým nájemníkům čp. 619, 624 
• jednání s realitní kanceáří MOZAIKA 
• řešení bytové situace s nájemníkem domu čp. 262 

5.11.   
• schůzka s účetní firmou 
• RK Mouřenín 
• ČS a.s. Svitavy 
• předání bytu  

6.11.   
• školení VIDIMACE a LEGALIZACE, Pardubice 

7.11.   
• jednání se starostou města Lanškroun a Damníkov ohledně projektu Cyklostezka   

Lanškroun – Česká Třebová 
• jednání s nájemníkem ohledně výtržností 
• jednání s nájemníkem ohledně porušení nájemní smlouvy – uzavření dohody o 

ukončení nájmu 
10.11.    

• podání žádosti o prominutí, odvolání, žádosti o posečkání (platební výměry FÚ) 
• jednání s geodézií  

11.11.  
• jednání se zátupcem f. MP Mont (rozhlas v obci) 
• jednání s p. Papíkovou ohledně prodeje p.p. v lokalitě Zámeček 
• podpisy kupních smluv na pozemkové parcely v lokalitě Zámeček 



 

• jednání s RK Mouřenín ve Svitavách 
 
12.11.  

• jednání na RWE v ÚO 
13.11.   

• jednání se zástupcem OMEGA tech s.r.o. 
• podpisy kupních smluv na p.p. 

14.11.   
• jednání s p. Danačíkem z firmy MARMES 
• jednání se zástupcem EKOTOXA s.r.o. Brno 
• jednání v AK Svitavy (rozhodnutí ÚOHS – VISION Rudoltice s.r.o.) 

19.11.  
• dovolená 
• schůzka s účetní firmou 

20.11.   
• audit KÚ Pce 

24.11.   
• schůzka s účetní firmou 
• schůzka s budoucími nájemníky domu čp. 621 (SO3-07) 

25.11. 
• Seminář „Rozpočet obcí a krajů pro rok 2009“ v HK 

27.11.  
• Setkání starostů a místostarostů v Litomyšli 
• jednání na RWE Litomyšl 

28.11.  
• schůzka s radním města Lanškroun ohledně spolupráce s Městskou policií 

Lanškroun od 1.1.2009 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí informace starostky o své činnosti týkající se chodu obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 6     
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5.11.2008 (správní řízení vedené s VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
Bártlová - Dne 5.11.2008 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ze svých 
rozhodnutí. Jedná se o správní řízení se společností VISION Rudoltice s.r.o. V této věci bylo 
již jednou rozhodnuto, a to dne 17.3.2008. Proti původnímu rozhodnutí byl podán tzv. 
Rozklad dne 11.4.2008, který byl právě rozhodnutím ze dne 5.11.2008 zamítnut a původní 
rozhodnutí potvrzeno.  Jde o přezkoumání úkonů zadavatele – VISION Rudoltice s.r.o. 
učiněných při zadávání veřejné zakázky „Obytná zóna Zámeček – Rudoltice výstavba 
bytových jednotek a TI, obec Rudoltice, Pardubický kraj“. Jedná se o několik smluv, 
uzavřených v období 2004 – 2005. Proti tomuto rozhodnutí již nelze podat odvolání. 
Rozhodnutí je již pravomocné. ÚOHS tak udělil obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
pokutu ve výši 80.000,- Kč a 1.000,- Kč náklady řízení. Toto již bylo z účtu společnosti 



 

uhrazeno. 
Na základě tohoto rozhodnutí jsem navštívila AK ve Svitavách, která již v podstatě obdobné 
věci zastupuje příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice, a abychom učinili veškeré 
možné kroky na obranu obecní společnosti, potažmo obce, domluvili jsme se na shodném 
postupu jako to bylo v případě příspěvkové organizace, a to podání správní žaloby ke KS 
v Brně. Soudní poplatek bude činit 2.000,- Kč a v obdobné výši budou náklady právního 
zastoupení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5.11.2008, čj.: R090/2008/02-
22074/2008/310-Hr. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby proti ÚOHS ke KS v Brně, o přezkum správního 
rozhodnutí.  
 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce prověřit možnosti vymáhání náhrady škody – vyzvat 
odpovědné osoby k její úhradě, popř. škodu vymáhat. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu (lokalita Zámeček) 
 
Bártlová - RK Mozaika předložila 3 kupní smlouvy o prodeji p.p. v lokalitě Zámeček ke 
schválení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice a J.P. a J.P., oba bytem Lanškrou, XXX., na prodej p.p.č. 4245/29 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 252.480,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice a M.L., bytem Rudoltice XXX,, na prodej p.p.č. 4245/18 v kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 239.870,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice a J.S., bytem Lanškroun, XXX, na prodej p.p.č. 4218/4 v kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 386.030,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
 



 

 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Smlouva o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy (Obec Rudoltice – VČP Net, 
s.r.o.) 
 
Bártlová - Jedná se o smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy, a to na stl. 
plynovod do průmyslové zóny a 41 posledních přípojek v lokalitě Zámeček.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní 
smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako investorem a VČP net, s.r.o. jako distribuční společností, 
jejímž předmětem je upravení vztahů smluvních stran směřující k uzavření řádné kupní 
smlouvy, na jejímž základě bude převedeno vlastnické právo k plynárenskému zařízení, 
umístěné v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to: stl. plynovod v délce 1471 m a 41 přípojek o 
celkové délce 272 m. 
    
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Využití předkupního práva k p.p.č. 4216/5 (CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.) 
 
Bártlová - Zástupce společnosti CITIC – MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. (původně 
MARMES CZ s.r.o.) nabídl písemně obci ke zpětnému odkoupení pozemek parc. č. 4216/5 o 
výměře 14164 m2, čímž využil předkupního práva obce, stanoveného v kupní smlouvě ze dne 
18.7.2007. V této smlouvě je dále uvedena v čl. IX smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč, 
která by měla být ze strany kupujícího – MARMES CZ s.r.o. uhrazena při nesplnění 
podmínky, a to vybudovat a pravomocně do dvou let zkolaudovat na pozemku „Závod na 
montáž jízdních kol“. Zástupce firmy požaduje v případě, že obec nevyužije předkupního 
práva, výmaz tohoto práva v KN. Ze smlouvy tato povinnost pro obec však dle mého 
nevyplývá, a proto navrhuji:  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce na základě nabídky CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. nehodlá využít 
předkupního práva k pozemku, nacházejícího se v průmyslové zóně obce – p.p.č. 4216/5 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vyplývajícího z Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního 
práva, uzavřené mezi obcí Rudoltice a MARMES CZ s.r.o. dne 18.7.2007. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce prověřit možnost vyúčtování, popř. vymáhání 
smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč dle čl. IX. kupní smlouvy MARMES CZ s.r.o., resp. 



 

CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.  
 
Zastupitelstvo obce nevyslovuje souhlas se zrušením a výmazem předkupního práva v KN  u 
p.p.č. 4216/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Žáček - Kdybychom chtěli využít předkupního práva u dalšího vlastníka, kupovali bychom ji 
za cenu, kterou by další majitel nabídl? 
Bártlová - Tak to opravdu netuším, ale myslím si, že za tu cenu, která nám bude nabídnuta a 
my můžeme přijmout nebo ne. 
Rezek - Bližší informace proč odstoupili, jsou známé? 
Bártlová - Podle sdělených informací měl někdo z vedení zemřít a nastoupil po něm někdo 
jiný, kdo tuto politiku již nesdílí. Měli by snad být i ve finanční tíži a mají volné prostory 
v Lanškrouně. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6     
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
 
Bártlová - Dne 7.11.2008 proběhlo jednání se starostou Lanškrouna ing. Košťálem a starostou 
Damníkova p. Suchomelem. Předmětem jednání bylo vybudování cyklostezky Lanškroun – 
ČT, která by měla vést ještě přes katastry obcí Rudoltice, Damníkov, Třebovice a Rybník. 
 
Žadatelem o dotaci by měl být Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko partnerskými podíly 
všech obcí by měla být pro každou z nich částka cca 500 tisíc Kč, což je s ohledem na 
předpokládaný rozpočet 25 – 30 milionů nádherná částka. Včera jsem hovořila s manažerem 
svazku p. Fialou, který má předložit obcím návrhy usnesení ohledně této problematiky. 
Návrhy usnesení ještě vypracovány nejsou, měly by být do neděle, tj. 30.11.2008. V případě, 
že by se tedy nevyskytl žádný problém, budeme jej schvalovat na prosincovém OZ. 
 
XXX 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere informace starostky ohledně současného vývoje projektu cyklostezky na vědomí. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
 
11) Dodatek smlouvy o nájmu (FRAJMAN plast s.r.o.) 
 
Bártlová - Na dnešní OZ byl na základě úkolu z minulého zasedání obecním úřadem pozván 
p. Frajman, aby zodpověděl dotazy zastupitelů ke své žádosti. Dne 26.11.2008 dále p. 



 

Frajman podal žádost o prodloužení termínu ukončení výpovědní lhůty, a to do konce června 
2009. Původní konec lhůty je k 31.3.2009. 
 
p. Frajman - Ta stavba se teď rozvíjí. Staví ji firma, která byla vybrána výběrových řízením, 
byla to firma s nejnižší nabídkou a shodou okolností je místní. Ta firma je ale v obrovském 
skluzu. Počítali jsme s tím, že do konce roku už bude postaveno, takže jsem s jistou rezervou 
dával výpověď na březen. Z důvodu toho zpoždění se předpokládá, že se to nestihne ani 
v dubnu ani v květnu. V tomto období máme nejvyšší rozsah dodávek. Počítali jsme také 
s tím, že ty prostory, které postaví nám budou stačit ale protože trváme na tom svém 
výrobním programu a chceme ho rozšiřovat a rozvíjet, usoudili jsme, že by bylo potřebné 
požádat o částečné zachování prostor na obecním úřadě. Chtěli bychom využívat bývalou 
tělocvičnu a prostor šaten. Kanceláře a sociálky nahoře bychom již nevyužívali. Chtěli 
bychom tedy prodloužit tu výpověď o jeden kvartál a tyto prostory využívat až do konce 
pololetí. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu výpovědní lhůty, vyplývající z výpovědi 
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 7.10.1994, danou FRAJMAN plast s.r.o. obci dne 
31.1.2008, a to ke dni 31.6.2009. 
 
Zastupitelstvo obce odkládá z důvodu prodloužení termínu výpovědní lhůty rozhodnutí o 
návrhu uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 7.10.1994, a to na měsíc duben 2009. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Odkoupení části zařízení obecního bytu v čp. 95 + stanovení dalšího využití 
 
Bártlová – Musíme vzít na vědomí výpověď manželů K., bytem čp. 95. Jedná se o jediný byt 
na obecním úřadě. 
 
Čtena výpověď manželů K. 
 
V souvislosti s touto výpovědí nám manželé K. nabídli odkoupení nějaké zařízení, které se 
v tom bytě nacházejí. Jedná se o nestandardní situace, protože obec samozřejmě nikdy žádné 
vybavení bytu neodkupovala ale s ohledem na to, jakým způsobem zastupitelstvo plánuje 
využití tohoto bytu, jsme se rozhodli v tomto případě učinit výjimku. Rozhodli jsme se tento 
byt využívat tak, že ho ponecháme trvale bez nájemního vztahu s tím, že bude určen pro 
ubytování občanu obce v případě nenadálé události, která bude vyžadovat okamžité 
prozatímní ubytování a v případě, že nebude tímto způsobem v dané chvíli využit, chtěli 
bychom ho nabízet občanům jako krátkodobou ubytovací kapacitu obce. Jedná se o velmi 
pěkný byt a myslím si, že by tam mohlo být příjemné ubytování v případě, že někdo bude mít 
nějakou návštěvu. Takové situace se tu stávají, že někdo žádá o ubytování. V prvním patře 
jsou sice 2 ubytovny, ale jsou v katastrofálním stavu, že se k ubytování užívat nedají a 
zastupitelstvo s těmito prostory plánuje zcela něco jiného, a to vybudovat jakousi spolkovou 



 

místnost, ve které by měla hlavní slovo družina a dále by tam byla místnost např. pro 
mateřské centrum, schůze důchodců apod. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu v I. NP domu čp. 95 p. J. a Z. K. ze 
dne 21.11.2008, doručenou obci dne 26.11.2008. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části stávajícího vybavení bytu za zůstatkovou 
hodnotu ve výši 60.638,50 Kč, a to: žaluzie, síťky do oken zn. SULKO, PVC, myčka zn. 
Electrolux, vestavěná trouba zn. Whirpool, varná deska zn. Whirpool, kuchyňská linka na 
míru, dřezová baterie. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje, počínaje 1.1.2009, ponechání bytu v I. NP domu čp. 95 
v Rudolticích bez trvalého nájemního vztahu s tím, že tento byt bude určen pro ubytování 
občanů obce v případě nenadálé události, která bude vyžadovat okamžité prozatímní 
ubytování, a dále bude občanům obce nabízen jako krátkodobá ubytovací kapacita obce. 
 
Místostarostce obce se ukládá na příštím jednání předložit zastupitelstvu obce ke schválení 
ceník ubytovacích služeb. 
 
Rezek - Já jsem si zpočátku myslel, že by se ten byt měl využívat plnohodnotně jako byt pro 
někoho, koho obec potřebuje např. učitelům, jako to bylo původně v úmyslu, když se to 
budovalo. Pravdou je, že ta potřeba a po zkušenostech s katastrofou, kterou jsme tu zažili, vás 
nutí přemýšlet o tom, že se může stát, že lidé mohou přijít o střechu nad hlavou a my jsme 
pak v takovém případě bezradní a nemáme kde ty lidi ubytovat. Nakonec jsem prosazovat ten 
názor, aby z toho plynul nějaký zisk ale tohle řešení je také dobré. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Smlouva o dílo – úklid BD (Obec Rudoltice – Miriam Svojanovská) 
 
Bártlová – Na domy stavěné ve III. etapě bytové výstavby dosud nebyly uzavřeny smlouvy o 
dílo, týkající se úklidových služeb společných prostor. Z toho důvodu navrhuji uzavřít 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. RUD/ZAM/200602 s tím, že se předmět díla tímto dodatkem 
rozšiřuje o čp. 619, 621 a 624. 
 
Čten dodatek č. 1 ke smlouvě č. RUD/ZAM/200602. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. RUD/ZAM/200602, mezi 
obcí Rudoltice a Miriam Svojanovskou na úklid bytových domů čp. 619, 621 a 624 v obci 
Rudoltice.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   



 

PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0  

 
 
14) Žádost o odkup p.p.č. 3095/2 a části p.p.č. 3446/1, 3095/5 (J. a D.J.) 

 
Stránská - Dostala jsem za úkol s žadateli o odkup pozemků projednat, protože k nim nebyly 
připojeny žádné mapky apod. Podařilo se mi kontaktovat jen manželé J. Pana F. se mi ale 
zkontaktovat nepodařilo. Pan J. tvrdil, že údajně máte v plánu tam budovat nějakou cestu a on 
má strach, že by mu spadl ten břeh. 
 
p. F. - Část tohoto náhonu už odkoupil p. Kubík, takže je neprůchodný. Těmi pozemky vedou 
i sítě, takže tam se moc budovat nedá. Plánoval jsem spíše nějakou pěší cestu k těm našim 
pozemkům. Také spol. ČEZ tam bude posilovat sítě, na které bude připojena i ta naše 
provozovna a proto tam ani nebude moci být žádná stavba. Odkup mě lákal také proto, že 
pokud by ty pozemky byly v mém vlastnictví, mohlo by se mi i líp jednat třeba např. se spol. 
ČEZ. 
 
Rezek - Proč jste si o ty pozemky nepožádal již dříve, když jste kupoval ty ostatní pozemky? 
Obci tam patří i jedna parcela a pokud bychom prodali tyhle pozemky, znemožnili bychom si 
přístup na tento pozemek. Myslím si, že by bylo vhodné, aby si ty pozemky obec ponechala. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3095/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 3095/2  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce nemá v úmyslu prodat p.p.č. 3446/1 a 3095/5. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Žádost o odprodej p.p.č. 3446/1 a 3095/5 (O.F.) 
 
Bártlová - S ohledem na předchozí bod navrhuji toto usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce nemá v úmyslu prodat p.p.č. 3446/1 a 3095/5. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0  
 
 



 

 
15a) Žádost o prodej pozemků p.p.č. 851/4, 3088/26, 3451/8 
 
Kohoutová - My jsme se žádostí manželů Š. již jednou zabývali a protože pan Š. dodal i 
mapku, na které měl vyznačeny pozemky, o které má zájem, zjistili jsme, že jeden z těch 
pozemků nepatří obci, že je to pozemek Pozemkového fondu a naopak, že je tu ještě jeden 
pozemek, který je nejblíže jeho pozemku, který tam uveden neměl. Navštívila jsem za tímto 
účelem manželé Š., aby mi upřesnili, o které pozemky by měli zájem. Jedná se o tři úzké 
pozemky, které navazují těsně na pozemek pana Š. Je to dlouhý pozemek a on by ho chtěl 
koupit pouze po hranice svého pozemku. 
 
Bártlová – Jedná se o celé pozemkové parcely nebo o části? 
Kohoutová – Jde o části. Upozornila jsem ho, že pokud bude chtít pouze části těch parcel, 
bude si muset na své náklady provést zaměření. 
 
Čtena žádost manželů Š. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 851/4, 3088/26 a 3451/8. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, úmysl prodeje částí p.p.č. 851/4, 3088/26 a 3451/8 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce obce upozornit žadatele na vyšší náklady spojené 
se zaměřením částí těchto pozemkových parcel. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16) Nařízení obce Rudoltice o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve 
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic 
 
Bártlová - Předkládám zastupitelstvu Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008, které stanoví rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic (po celý rok). S ohledem na to, že naše obec nemá zřízenou Radu obce, dle zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, schvaluje toto nařízení v přenesené působnosti obce zastupitelstvo 
obce. 
 
Čteno Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008. 
 
V souvislosti s tímto nařízením navrhuji zastupitelstvu schválit v samostatné působnosti obce 
Plán zimní údržby místních komunikací, který byl konzultován s jednatelem společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. a který stanovuje údržbu místních komunikací v zimním období. 
Přílohou č. 1 tohoto plánu jsou „Pokyny pro zimní údržbu komunikací“, který mj. obsahuje 
rozpis pohotovostí dle jednotlivých zaměstnanců.  
 
Návrh usnesení: 



 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008 o stanovení rozsahu, způsobu 
a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Stanovení budoucích nájemců – náhradníků 
 
Bártlová - Bytová komise opět vybrala ze seznamu žadatelů 15 náhradníků jak na byty o 
velikosti 2+1 i 1+1. 
 
Poslední dobou se stává, že i přesto jsou navrženi náhradníci, ty lidi nereagují, nezvedají 
telefony a často se také stává, že odmítají byt. Budu proto žádat, abychom doplnili pravidla o 
následující text: V případě, že žadatel o pronájem bytu odmítne nabízený byt splňující 
požadavky uvedené v žádosti příp. nereaguje na telefonické ani písemné výzvy k jednání 
směřující k uzavření nájemní smlouvy, bude ze seznamu žadatelů vyřazen. Novou žádost si 
může podat opětovně. 
 
Diskuse k tématu – nepravdivé prohlášení o absenci vlastnictví nemovitosti určené k bydlení, 
nápravná opatření, řešení situace nájemníků, kteří takto příjdou o byt... 
 
Návrh usnesení: 
V souladu s Pravidly pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice stanovuje Zastupitelstvo 
obce pořadí žadatelů o přidělení bytu následovně: 
 
Velikost bytu 2 + 1 
 
 

1. G.V. Jamné nad Orlicí 
2. K.V. Kunvald  
3. K.V. Rudoltice  
4. R.J. Lanškroun 
5. H. F.+J. Třebářov  
6. J.D.  Lanškroun 
7. J.L. Lanškroun 
8. H.O. Lanškroun 
9. Ch.P. Anenská Studánka 
10. K.R.  Lanškroun 
11. B.R. Lanškroun  
12. M.L.  Lanškroun 
13. U.O.  Horní Třešňovec * 
14. K.M.  Česká Třebová* 
15. T.E. Česká Třebová* 
 



 

*  sociální případy 
 

 
Velikost bytu 1+ 1 

 
 

1. J.R. Lanškroun 
2. D.J. Vysoké Mýto 
3. O.J. Herbortice 
4. B.D. Lanškroun 
5. J.J. Česká Třebová 
6. V.A. Česká Třebová 
7. B.P. Rudoltice  
8. R.E. Lanškroun 
9. G. Kunčina 
10. V.F. Ústí nad Orlicí 
11. V.Z. Ústí nad Orlicí  
12. D.L. Lanškroun 
13. B.J. Česká Třebová 
14. Š.M. Svitavy 
15. K.J. Ústí nad Orlicí 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu č. 8 Pravidel pro přidělování bytu o následující 
text: 
V případě, že žadatel o pronájem bytu odmítne nabízený byt, splňující požadavky uvedené v 
žádosti, příp. nereaguje na telefonické ani písemné výzvy k jednání směřující k uzavření 
nájemní smlouvy, bude ze Seznamu žadatelů vyřazen. Novou žádost si může podat opětovně. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
18) Darovací smlouva (Cvičení rodičů s dětmi) 
 
Bártlová - Paní J.J., která vede Cvičení rodičů s dětmi, si sehnala sponzora, který by přispěl 
finanční částkou 3.000,- Kč. S ohledem na to, že provozování této aktivity zaštiťuje obec, 
navrhuji uzavření darovací smlouvy mezi ing. P.V. a obcí Rudoltice. 
 
Čtena darovací smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Dr. Ing. P.V., CSc., 
Rudoltice XX, na straně jedné jako dárcem a Obcí Rudoltice na straně druhé jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je darování finanční částky ve výši 3.000,- Kč za účelem 
podpory „Cvičení rodičů s dětmi“ provozované pod záštitou Obce Rudoltice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 



 

PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
19) Rozšíření kontrolního výboru 
 
Stránská - Protože odstoupila paní Macháčková, stal se kontrolní výbor nečinným. Jako 
novou členku navrhuji paní Zdeňku Jelínkovou, bytem Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členku kontrolního výboru paní Zdeňku Jelínkovou. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20) Žádost o převod části pozemku p.p.č. 4216/4 
 
Bártlová – Žádáme Pozemkový fond o převod p.p.č. 4216/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Jedná se o pozemek v souvislosti se stavbou obslužné komunikace průmyslové zóny. 
 
Čtena Žádost o převod části pozemku p.p.č. 4216/4. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce Rudoltice o převod části p.p.č. 4216/4 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za účelem vybudování obslužné komunikace pro průmyslovou zónu 
v obci Rudoltice. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
21) Inventarizační komise 
 
Bártlová - K provedení řádné inventarizace majetku obce Rudoltice jsem v pravomoci Rady 
obce jmenovala inventarizační komisi. Žádám, aby zastupitelstvo obce vzalo tento úkon na 
vědomí. 
 
Čteno jmenování inventarizační komise. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování inventarizační komise v tomto složení: 
předseda komise: Stránská Iva 
členové komise: Žáček Daniel, Rezek Oldřich 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 



 

        ZDRŽEL SE:  1 (Rezek) 
 
 
22) Povinnost ředitelky školy hlásit zřizovateli veškeré akce školy  
 
Bártlová - Jako zástupce zřizovatele jsem vyzvala ředitelku školy v souvislosti s akcí, 
„Rozsvícení vánočního stromu“, kterou škola pořádá dne 30.11.2008, o sdělení, jakým 
způsobem je zajištěna doprava pro obyvatele obytné zóny Zámeček. S ohledem na skutečnost, 
že ze strany školy toto nebylo dle mého názoru dostatečným způsobem ošetřeno, vyzvala 
jsem ředitelku školy k objednání autobusového spoje u ČSAD a.s., což jsem s p. Kuběnkou 
také předjednala. I přes mé výzvy ředitelka školy na tento pokyn nereagovala, a proto 
navrhuji následující usnesení. Nepovažuji ani za nutné autobusový spoj na nedělní akci ze 
strany obce - zřizovatele zafinancovat, neboť se dle mého názoru jedná o špatný organizační 
krok školy, když ve všední dny byl právě pro tyto účely, a nejen pro ně, přizpůsoben 
autobusový jízdní řád tak, aby se obyvatelé Zámečku bezpečným způsobem ve večerních 
hodinách mohli dopravit do místa bydliště. Dle mých informací škola prostředky (ve výši cca 
800 Kč včetně DPH) na zajištění dopravy ve svém rozpočtu má, není tedy sebemenší důvod 
toto nezrealizovat.  
S ohledem na výše uvedené žádám o stanovení povinnosti ředitelce školy seznamovat obec se 
všemi akcemi organizovanými školou a s informací, jak je v této souvislosti zajištěna doprava 
pro obyvatele Zámečku. Nechci to moc rozvádět, ale dělám to hlavně v souvislosti s loňskou 
tragédií. Školská rada jistě moc dobře ví – plánujeme tady společnou akci – mikulášskou 
zábavu a první co bylo, tak bylo to, že obec zajistí i dopravu, protože já se obávám toho, aby 
se nestalo něco podobného a nejde jenom o děti. Toto je jediný důvod, proč jsem tak učinila a 
opravdu se toho bojím. 
 
ředitelka Havlenová - Jedná se tedy o adventní koncert, který se bude konat dne 30.11.2008 
v místním kostele. Jednala jsem podle školských zákonů, podle vyhlášky 48/2005, která mi 
stanovuje podle §3, odst. 3, abych informovala rodiče předem o dané události, což jsme 
prokazatelně učinili. Rodiče vědí kdy a kde ta akce bude, kdy skončí a že mají děti dopravit 
zpět. Prokazatelným způsobem tzn. že to děti mají zapsáno a máme to ošetřeno podpisem. 
Další nadstandardní krok byl, že jsem obvolala všechny rodiče dětí ze Zámečku a tuto situaci 
jsme spolu vyřešili. Jednali jsme o tom, jak se dopraví. Všichni mají automobily, všichni vědí 
o tragédii, která se stala a všichni vědí, jak se mají chovat a co je za potřebí proto udělat. Další 
opatření je, že letos se to bude konat v kostele za spolupráce s manželi Macháčkovými. Další 
krok je, že budeme mít kontrolu nad každým dítětem, které z toho kostela odejde a odejde 
jedině v doprovodu svých rodičů. 
 
p. učitelka – Velmi dlouho jsme přemýšleli, proč tuto akce ano a proč ne. Došli jsme 
k názoru, že děti hrozně rádi zpívají a na otázku proč zrovna letos ta akce nebude, si myslím, 
že byste jim nedokázali odpovědět jinak než, že tu akci uskutečníme s těmi změnami, které 
jsme zvolili. Nechtěli jsme, aby to bylo v pátek, když rodiče směnují. Aby to bylo v neděli, 
protože mohou přijít i prarodiče a ostatní a aby se to nejmenovalo stejně a nebylo to na 
veřejném prostranství ale v uzavřené budově. 
 
ředitelka Havlenová: Podobných akcí děláme ještě několik. Po tragické události, která se stala 
loni, byl karneval, teď jsme měli drakiádu a třídní schůzky. Na třídní schůzky přijedou rodiče 
autobusem a zpátky jdou pěšky. Týká se to pořád jedné stejné věci a já to tím, že objednám 
autobus na jeden večer, nezachráním. Tento týden nejel autobus. A víte jak to dopadlo? Děti 
přišly pěšky. 



 

 
Bártlová – Já o tom vím, že nejel autobus. Hlásila jsem to na ČSAD a bylo mi slíbeno, že do 
10 min. vyrazí náhradní autobus. 
 
p. učitelka – To ale není pravda. Na zastávce na Zámečku zůstaly děti a bylo štěstí, že tam 
byla paní učitelka Moravcová ze školky a že je nenechala jít po silnici samotné. Kdyby tam to 
ráno nebyla, tak ty děti šly samy poctivě do školy, protože rodiče jsou v práci. A kudy by 
vyrazily? 
 
Bártlová – Autobus dle mého jel, někteří lidé mi to i hlásili. V momentě, kdy mi to nahlásila 
dcera, volala jsem to p. Kuběnkovi a do 10 minut měl jet náhradní spoj. Ale to je v pořádku. 
Vraťme se k tomu, o čem tady mluvím. Všichni víte, že byl změněn jízdní řád a rozhodně 
přibyly spoje - bohužel ve všední den, protože v jinou dobu to ČSAD není schopno zajistit, 
protože bychom to museli doplácet. A to považuji za špatný krok, protože se domnívám, že 
pokud by to škola udělala ve všední den, rozhodně by byla zajištěna doprava pro lidi ze 
Zámečku. To je podle mě chybný krok.  
 
Skalická – Já si myslím, že jsme tu teď proto, že navrhuje usnesení, aby obec pomohla škole 
tím, že tohle zkusíme nějak eliminovat. Starostka - zastupitelstvo obce navrhuje to, že škola 
nahlásí akci a obec zajistí dopravu. Neříkejte, že by rodiče nebyli radši, kdyby věděli, že 
pojede autobus. Podle mého by všichni jeli radši tím autobusem. Neříkám teď, teď už mají 
auta. 
 
ředitelka Havlenová – Budu na to ale využívat prostředky školy. 
Skalická – Prostředky školy jsou obecní a především pro děti a když obec určí, že je pro děti a 
rodiče důležité, aby jeli autobusem a když to řekne škole, tak v tom nevidím problém. My 
všichni chceme, aby se rodiče a děti bez problému dopravili domů. Chceme schválit usnesení, 
že ty nahlásíš akci a obec zařídí odvoz. My se přece bráníme, aby se tady nic podobnýho jako 
vloni nestalo! My tady nemáme tu cyklostezku a ještě alespoň dva roky ji mít nebudeme. To 
je strašně dlouhá doba. To je přece vstřícný přístup obce, že se nemusíte bát o ty děti, že 
pojede autobus. Za 800,- Kč jednou měsíčně, na to přece škola nebo obec má. Co je na tom 
špatnýho? 
 
Bártlová – Myslím, že je snad taky v možnostech školy uspořádat třídní schůzky tak, aby se 
rodiče mohli dopravit autobusem zase zpět. Autobus ve všední den zpět na Lanškroun jede 
myslím i o půl 6 i před půl 7. Přeci je něco jiného, když tu možnost tady ti rodiče mají a 
nevyužijí ji. V tuhle danou chvíli – v tuto akci tady ta možnost není. a to já vidím jako 
zásadní! Já jsem rozhodnutá samozřejmě na tu akci jít a kdo se nebude mít jak dostat domů, 
tak je prostě odvezu autem.  
 
p. učitelka – ale my to máme taky ošetřený, my jsme to taky nepodcenili! Přece, když se 
rozhodnou jít pěšky, tak je přece nemůžeme nutit jinak. Dnes a denně tohle řešíme. Ten 
problém se musí řešit jinak! To, co se stalo vloni, to je naprosto výjimečná situace. 
Bártlová – ano, přesně tak, a proto já nemůžu postupovat stejně jako vloni. Vloni to bylo to 
samé, vloni to bylo zajištěné přeci úplně stejně. Jak to bylo zajištěné vloni? Ano, vloni to bylo 
ve všední den a nejel autobus taky, a proto je teď přece autobusů víc. Podpis v žákovské 
knížce mi potom rozhodně nepomůže při řešení něčeho podobného! 
 
p. učitelka – proč má všechnu zodpovědnost přebírat škola, musí se přeci snažit i rodiče. Když 
nebudou mít odvoz, tak přeci nepůjdou 



 

Kohoutová – proč máme diskriminovat občany, kteří nemají auta, a proto nepůjdou. Kdyby to 
bylo v pracovní den, jel by autobus. 
 
p. učitelka - obec se snaží, my jako škola se snažíme, ale musí se snažit i rodiče. Je nám 
vytýkáno, že jsme udělali chybný krok, že to je v neděli, že není doprava..., ale my tu akci 
přeci vůbec nemusíme pořádat... 
 
Skalická –Já položím otázku a podle toho se já osobně zařídím a podle toho budu hlasovat. Já 
bych se vás třech teda chtěla zeptat, jestli považujete za zbytečné tento krok – kdy škola bude 
nahlašovat obci akce a obec pomůže zajistit dopravu z prostředků, který má škola na ten rok a 
má tam teď o sto tisíc víc. Takže já se vás ptám. 
p. učitelka – Když je to takto položený, tak to není zbytečný. 
 
Rezek – Já tu cítím takový souboj dvou stran, což si nepřeju. Z obou stran je tu snaha 
minimalizovat ta rizika. Vše je to hnané dobrou myšlenkou. Je důležité, aby spolupráce mezi 
obcí a školou byla na nějaké úrovni a aby odpovídala zájmům a potřebám školy, zájmu dětí a 
jejich rodičů. To bychom měli mít na paměti všichni. 
Skalická – A co si myslíte Vy o té dopravě? 
Rezek – Já to chápu jako jeden z dalších možných kroků jak minimalizovat to, co se tu stalo a 
může stát. 
 
Havlenová – Já jsem obvolala všechny rodiče, není nikdo, kdo by zůstal. 
Bártlová – Jak jste si jistá, že jste obvolala všechny? 
Havlenová – Všechny, co chodí k nám do školy. 
Bártlová – Nepřijdou ale přeci jenom rodiče a děti a babičky a... 
Stránská – Já bych asi nesouhlasila s tím, co jste tu teď řekla, že obvoláte všechny. Řekla 
bych, že nějaké plakáty visí a kdo bude chtít přijde ale nemůžeme všem dopravu a ochranu. Ti 
rodiče, kteří mají o své děti zájem, je doprovodí. Každý z nás je rodič a když ví, že škola je 
daleko tak ho nepustí samotné. Tím nechci říct, že nesouhlasím s tím, že jim doprava může 
být zajištěna. Myslím si, že zajišťovat dopravu všem, kteří budou chtít přijít. Pokud se obvolá 
např. celá vesnice, nemůže se přeci celé vesnici zařídit odvoz. 
Skalická – To ne ale když by se ten autobus objednal. Může jet od shora až nahoru, zastávky 
mohly být po celé vesnici. 
Stránská – Ale někomu se to nebude líbit. Někdo chce odejít dříve, někdo později. Když budu 
chtít ale s dítětem odejít, tak nebude třeba čekat na ten autobus i když budu vědět, že ho budu 
mít zadarmo. Já to chápu, že je to bráno tak, že je ta možnost dopravy tím autobusem. Já s tím 
souhlasím, ale myslím si, že nemůže zajistit ochranu a bezpeční pro každého. 
 
Bártlová – To je pravda, ale já nevím, jestli jste si četli to usnesení, které tady navrhuji. Tady 
jde o něco jiného.  
Čte původní návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice seznamovat starostku v dostatečném 
časové předstihu se všemi akcemi organizovanými školou, a to zejména s důrazem na 
informaci, jakým způsobem je zajištěna otázka dopravy pro obyvatele obytné zóny Zámeček.“ 
Já jsem k tomuto kroku přistoupila ve chvíli, kdy mně paní ředitelka 2x odpověděla, že to má 
zajištěno tím, že má v žákovské podepsaný nějaký text a že to obvolala. To podle mě není 
dostačující, a proto tohle navrhuji. 
 
p. učitelka – to je ale tak, jak to má být podle zákona 
p. Bártlová – ano, to je ve standardní situaci. Zákon počítá s tím, že ta obec má zajištěné 



 

bezpečné cesty.To je to. My jsme obec, která to nemá, a podle mě se potom nemůžeme řídit 
pouze těmi standardními způsoby. 
p. učitelka – řešíme tady pořád to, jak to ředitelka zařídila, ředitelka to zařídila dobře 
dotaz – paní ředitelka udělala asi správné kroky, nadstandardní kroky, ale přesto je tady 
obava, že by to nemuselo stačit a že to riziko tady pořád je 
 
Žáček – Já bych navrhoval trošku upravit ten návrh usnesení. Podle mě paní ředitelka udělala 
pro bezpečnost akce, co mohla. Udělala víc než ji přikazuje zákon, což jsme asi všichni rádi. 
Přesto my jako zastupitelé vidíme ještě další možnost řešení, čímž by bylo přiobjednání 
společného hromadného spoje. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice seznamovat starostku v dostatečném 
časovém předstihu se všemi akcemi organizovanými školou, na které nenavazuje linková 
autobusová doprava, a to zejména s důrazem na informaci, jakým způsobem je zajištěna 
otázka dopravy pro obyvatele obce Rudoltice. 
 
  

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
23) Žádost o povolení stavebních úprav v bytě č. 4, domě čp. 619 
 
Bártlová - Je to žádost pana P., který žádá o povolení stavební úpravy upravení příčky mezi 
kuchyní a obývacím pokojem bytu 619/4. Jedná se o vyříznutí otvoru pro vchod do kuchyně z 
obývacího pokoje a následné umělé zazdění původního vstupního otvoru z předsíně do 
kuchyně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými stavebními úpravami v bytě č. 4, dům čp. 619 za 
podmínky, že v případě opouštění bytu bude byt uveden ze strany žadatele do původního 
stavu. 
ZO ukládá obecnímu úřadu odpovědět v tomto smyslu žadateli. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
24) Odstoupení z funkce jednatele a volba nového jednatele 
 
Kohoutová: Byla jsem zvolena jednatelkou v době, kdy jsem byla řadovou zastupitelkou a 
protože teď jsem místostarostkou, myslím si, že není správné, abych byla zároveň i 
jednatelkou spol. VISION. Proto pokládám funkci jednatele a navrhuji, aby jednatelem byla 
pí Iva Stránská. 
 
 



 

Dotaz - Nevykonával pan Šrámek ty funkce obě také zároveň? 
Kohoutová – Že to dělal pan Šrámek oboje, je jeho věc. Já si ale myslím, že to není správné a 
proto tak činím. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce za obec Rudoltice jako jediného společníka společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. bere na vědomí odstoupení Eriky Kohoutové, nar...  z funkce jednatelky obecní 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Zastupitelstvo obce za obec Rudoltice jako jediného společníka společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. jmenuje p. Ivu Stránskou, nar... do funkce jednatelky VISION Rudoltice s.r.o. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
25) Různé 

• Informace o stavu obecních lesů (p. Papík) 
 
Bod přesunut na prosincové zasedání z důvodu nepřítomnosti p. Papíka. 
 

• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008 
 
  Čten Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008 ze dne 
20.11.2008. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008 ze 
dne 20.11.2008. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
• Žádost o poskytnutí spolupráce + nabídka vymáhání nebo odkupu pohledávek 

obce (deredes s.r.o. czech republic) 
 
   Čtena Žádost o poskytnutí spolupráce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku spolupráce při besedách s občany a pověřuje 
starostku obce spoluprací s uspořádáním nabízené akce. 
 
ZO bere na vědomí nabídku vymáhání nebo odkupu pohledávek a ukládá obecnímu úřadu 
odpovědět ve smyslu již běžící spolupráce s RK Mouřenín s.r.o. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   



 

PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 

 
• Žádost o přidání autobusového spoje Lanškroun-Rudoltice (D.M.) 

 
   Čtena žádost o přidání autobusového spoje a odpověď zástupce ČSAD a.s. p. 
Radka Kuběnky. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci ČSAD a.s. a ukládá obecnímu úřadu odpovědět v tomto smyslu 
žadatelce. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
22.45 Odešla Skalická. 
 

 
• Návrh na změnu formátu Rudoltického zpravodaje  

 
Bártlová – S kulturně-informační komisí jsme se bavili o tom, zda nezměnit formát 
zpravodaje. Myslím si, že s novým rokem by to bylo celkem vhodné. Navrhovala bych formát 
A4. Už jenom např. s ohledem na to, že tam dáváme jako přílohu Usnesení zastupitelstva, je 
to takové nepřehledné a myslím si, že na té A4 by to bylo mnohem lepší. Co se týče četnosti 
vydání, tak si myslím, že bude lepší nechat to tak, jak je, tedy 4x ročně. 
Macháčková – Myslím si, že by se k tomu měli vyjádřit čtenáři. Ono to pak nesplňuje příliš tu 
informační stránku. Jiné obce ho vydávají každý měsíc. 
Žáček – Myslím si, že pokud by bylo nutně potřeba občany o něčem informovat, dají se 
roznést jednotlivě letáky. Tiskovinu formou zpravodaje bych opravdu nechal 1x za čtvrt roku. 
Rezek – Já bych se vrátil ke změně toho formátu. Bude to pro nás představovat zvýšení 
finančních prostředků? 
Bártlová – Myslím si, že na počátku, kdy musíte udělat novou grafiku, což budou asi 2.000 – 
3.000,-- Kč. Samozřejmě pokud bude mít formát A4, bude méně stránek. Jde jenom o 
prvopočátek. To zvýšení nebude nijak horentní. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje změnu formátu Rudoltického zpravodaje na formát A4 s tím, že četnost vydání 
zůstává nezměněna. 
ZO pověřuje Kulturně-informační komisi zajištěním změny dle tohoto usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
• Mikulášská zábava (pořadatel ZŠ a MŠ ve spolupráci s obcí) 

 
Bártlová - ZŠ a MŠ Rudoltice pořádá ve spolupráci s obcí Mikulášskou zábavu na základě 
dohody Školské rady. Obec již zafinancovala vstupenky a plakáty (cca 2.700 Kč), dále 
přislíbila finanční podporu v zajištění hudby (cca 3.000 Kč) a tomboly. Výtěžek z této akce 



 

bude použit na vybavení počítačové učebny v ZŠ. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje příspěvek na zajištění Mikulášské zábavy v celkové 
výši 10.000,- Kč, a to na zajištění vstupenek a plakátů, hudby a tomboly. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
• Zasedání Zastupitelstva obce v 12/2008 

 
Bártlová - S ohledem na to, že 15 dní před zasedáním zastupitelstva musí být vyvěšen na 
úřední desce návrh rozpočtu pro rok 2009, navrhuji zasedání zastupitelstva takto: 
 
Návrh usnesení: 
Příští Zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 29. prosince 2008 od 19.00 hodin na 
sále Kulturního domu v Rudolticích. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
• Příspěvek na vánoční koncert 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vánoční koncert ve výši 1.000,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
26) Diskuse 
 
 
Zasedání skončeno v 22.09hod. 
 
 

 
 
 
Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/27/11/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navržených změn 



 

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) podání žaloby proti ÚOHS ke KS v Brně, o přezkum správního rozhodnutí 
d) Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice a J. a J. 

P., oba bytem Lanškroun XX, na prodej p.p.č. 4245/29 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 252.480,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice a M.L., 
bytem Rudoltice XX, na prodej p.p.č. 4245/18 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za 
kupní cenu 239.870,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice a J.S., 
bytem Lanškroun XX, na prodej p.p.č. 4218/4 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za 
kupní cenu 386.030,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 

e) uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Obcí 
Rudoltice jako investorem a VČP net, s.r.o. jako distribuční společností, jejímž 
předmětem je upravení vztahů smluvních stran směřující k uzavření řádné kupní 
smlouvy, na jejímž základě bude převedeno vlastnické právo k plynárenskému 
zařízení, umístěné v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to: stl. plynovod v délce 1471 m a 
41 přípojek o celkové délce 272 m. 

f) na základě nabídky CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. nehodlá využít 
předkupního práva k pozemku, nacházejícího se v průmyslové zóně obce – p.p.č. 
4216/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vyplývajícího z Kupní smlouvy a dohody o 
zřízení předkupního práva, uzavřené mezi obcí Rudoltice a MARMES CZ s.r.o. dne 
18.7.2007. 
 
Nevyslovuje souhlas se zrušením a výmazem předkupního práva v KN  u p.p.č. 
4216/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 

g) prodloužení termínu výpovědní lhůty, vyplývající z výpovědi smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 7.10.1994, danou FRAJMAN plast s.r.o. obci dne 
31.1.2008, a to ke dni 31.6.2009. 

h) odkoupení části stávajícího vybavení bytu manželů K., bytem Rudoltice 95, za 
zůstatkovou hodnotu ve výši 60.638,50 Kč, a to: žaluzie, síťky do oken zn. SULKO, 
PVC, myčka zn. Electrolux, vestavěná trouba zn. Whirpool, varná deska zn. Whirpool, 
kuchyňská linka na míru, dřezová baterie. 
 
Počínaje 1.1.2009, ponechání bytu v I. NP domu čp. 95 v Rudolticích bez trvalého 
nájemního vztahu s tím, že tento byt bude určen pro ubytování občanů obce v případě 
nenadálé události, která bude vyžadovat okamžité prozatímní ubytování, a dále bude 
občanům obce nabízen jako krátkodobá ubytovací kapacita obce. 

ch) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. RUD/ZAM/200602, mezi obcí Rudoltice a 
Miriam Svojanovskou na úklid bytových domů čp. 619, 621 a 624 v obci Rudoltice. 

i) záměr prodeje p.p.č. 3095/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
j) záměr prodeje částí p.p.č. 851/4, 3088/26 a 3451/8. 



 

k) Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování 
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
 

 Plán zimní údržby místních komunikací. 
l) V souladu s Pravidly pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice stanovuje 

Zastupitelstvo obce pořadí žadatelů o přidělení bytu následovně: 
 
Velikost bytu 2 + 1 
 
 

1. G.V. Jamné nad Orlicí 
2. K.V. Kunvald  
3. K.V. Rudoltice  
4. R.J. Lanškroun 
5. H. F.+J. Třebářov  
6. J.D.  Lanškroun 
7. J.L. Lanškroun 
8. H.O. Lanškroun 
9. Ch.P. Anenská Studánka 

10. K.R.  Lanškroun 
11. B.R. Lanškroun  
12. M.L.  Lanškroun 
13. U.O.  Horní Třešňovec * 
14. K.M.  Česká Třebová* 
15. T.E. Česká Třebová* 
 
* sociální případy 
 

 
Velikost bytu 1+ 1 

 
 

1. J.R. Lanškroun 
2. D.J. Vysoké Mýto 
3. O.J. Herbortice 
4. B.D. Lanškroun 
5. J.J. Česká Třebová 
6. V.A. Česká Třebová 
7. B.P. Rudoltice  
8. R.E. Lanškroun 
9. G. Kunčina 

10. V.F. Ústí nad Orlicí 
11. V.Z. Ústí nad Orlicí  
12. D.L. Lanškroun 
13. B.J. Česká Třebová 
14. Š.M. Svitavy 
15. K.J. Ústí nad Orlicí 

 
 



 

Doplnění bodu č. 8 Pravidel pro přidělování bytu o následující text: 
V případě, že žadatel o pronájem bytu odmítne nabízený byt, splňující požadavky 
uvedené v žádosti, příp. nereaguje na telefonické ani písemné výzvy k jednání 
směřující k uzavření nájemní smlouvy, bude ze Seznamu žadatelů vyřazen. Novou 
žádost si může podat opětovně. 

m) uzavření darovací smlouvy mezi Dr. Ing. P.V., CSc., Rudoltice XX, na straně jedné 
jako dárcem a Obcí Rudoltice na straně druhé jako obdarovaným, jejímž předmětem je 
darování finanční částky ve výši 3.000,- Kč za účelem podpory „Cvičení rodičů 
s dětmi“ provozované pod záštitou Obce Rudoltice. 

n) jako členku kontrolního výboru paní Zdeňku Jelínkovou. 
o) žádost obce Rudoltice o převod části p.p.č. 4216/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 

účelem vybudování obslužné komunikace pro průmyslovou zónu v obci Rudoltice. 
p) souhlas s navrhovanými stavebními úpravami v bytě č. 4, dům čp. 619 za podmínky, 

že v případě opouštění bytu bude byt uveden ze strany žadatele do původního stavu. 
q) za obec Rudoltice jako jediného společníka společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

jmenuje p. Ivu Stránskou, nar. 16.11.1963 do funkce jednatelky VISION Rudoltice 
s.r.o. 

r) změnu formátu Rudoltického zpravodaje na formát A4 s tím, že četnost vydání 
zůstává nezměněna. 

ř) příspěvek na zajištění Mikulášské zábavy v celkové výši 10.000,- Kč, a to na zajištění 
vstupenek a plakátů, hudby a tomboly. 
s) příspěvek na vánoční koncert ve výši 1.000,- Kč. 
š) zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 29. prosince 2008 od 19.00 hodin na 
sále Kulturního domu v Rudolticích. 

 
 
2) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) starostce prověřit možnosti vymáhání náhrady škody – vyzvat odpovědné osoby k její 
úhradě, popř. škodu vymáhat (ve spojení s bodem 1c) a 3c) tohoto usnesení). 

b) místostarostce na příštím jednání předložit zastupitelstvu obce ke schválení ceník 
ubytovacích služeb (ve spojení s bodem 1h) tohoto usnesení). 

c) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 3095/2  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (ve spojení 
s bodem 1i) tohoto usnesení). 

d) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje částí p.p.č. 851/4, 3088/26 a 3451/8 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
 
Místostarostce obce upozornit žadatele na vyšší náklady spojené se zaměřením částí 
těchto pozemkových parcel. 
 

e) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice seznamovat starostku v dostatečném časovém předstihu 
se všemi akcemi organizovanými školou, na které nenavazuje linková autobusová 
doprava, a to zejména s důrazem na informaci, jakým způsobem je zajištěna otázka 
dopravy pro obyvatele obce Rudoltice. 

f) obecnímu úřadu odpovědět ve smyslu bodu 1p) tohoto usnesení žadateli. 
g) obecnímu úřadu odpovědět ve smyslu již běžící spolupráce s RK Mouřenín s.r.o. (ve 

spojení s bodem 3ch) tohoto usnesení) 
h) obecnímu úřadu odpovědět ve smyslu bodu 3i) tohoto usnesení žadatelce 



 

 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) vzdání se mandátu z řad náhradníků ODS – panem F.K. a J.K. 
b) informace starostky o své činnosti týkající se chodu obce. 
c) Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5.11.2008, čj.: R090/2008/02-22074/2008/310-Hr. 
d) informace starostky ohledně současného vývoje projektu cyklostezky. 
e) výpověď z nájmu bytu v I. NP domu čp. 95 p. J. a Z. K. ze dne 21.11.2008, doručenou 

obci dne 26.11.2008. 
f) jmenování inventarizační komise v tomto složení: 

předseda komise: Stránská Iva 
členové komise: Žáček Daniel, Rezek Oldřich 

g) za obec Rudoltice jako jediného společníka společnosti VISION Rudoltice s.r.o. bere 
na vědomí odstoupení Eriky Kohoutové, nar.1.6.1953 z funkce jednatelky obecní 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

h) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008 ze dne 
20.11.2008. 

ch) nabídku spolupráce při besedách s občany – spol. Deredes, s.r.o.  
 
nabídku vymáhání nebo odkupu pohledávek – spol. Deredes, s.r.o. a ukládá obecnímu 
úřadu odpovědět ve smyslu již běžící spolupráce s RK Mouřenín s.r.o. 

 
i) informaci ČSAD a.s.  

 
4) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce prověřit možnost vyúčtování, popř. vymáhání smluvní pokuty ve výši 
500.000,- Kč dle čl. IX. kupní smlouvy MARMES CZ s.r.o., resp. CITIC-MARMES 
BICYCLE CZ, s.r.o. 

b) starostku obce spoluprací s uspořádáním nabízené akce (ve spojení s bodem 3ch) 
tohoto usnesení). 

c) Kulturně – informační komisi zajištěním změny dle tohoto usnesení. 
 

 
5) Obecní zastupitelstvo odkládá: 
 

a) z důvodu prodloužení termínu výpovědní lhůty rozhodnutí o návrhu uzavření dodatku 
k nájemní smlouvě ze dne 7.10.1994, a to na měsíc duben 2009 (ve spojení s bodem 
1g) tohoto usnesení). 

 
 
6) Obecní zastupitelstvo nemá v úmyslu: 
 

a) prodat p.p.č. 3446/1 a 3095/5. 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 



 

 
Ověřili:  
 
 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 
 
 
 


