
 

VÝPIS 
z mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 21.12.2008 

 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) Požár obecního bytového domu čp. 605 a následné řešení krizové situace 
4) Schválení příspěvků obyvatelům domu čp. 605 z obecního rozpočtu 
5) Uspořádání veřejné sbírky dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
6) Různé 
7) Diskuse 

 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Žáček, Stránská 
Nepřítomni: Kolomý 
Omluveni: Skalická, Řehoř 
 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Program:  
 
1) Zahájení jednání ve 20.00 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu: 

• doplnění programu o bod č. 4a – Žádost o poskytnutí finanční výpomoci 
obyvatelům bytového domu, postiženého požárem (Krajský úřad PK) 

• doplnění programu o bod č. 6 – Pravidla pro přijímání a vyřizování 
stížností 

• doplnění programu o bod č. 7 – Smlouva o poskytnutí příspěvku (Svazek 
obcí Lanškrounsko – Obec Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 8 – Rozpočtové opatření Krajského úřadu 
Pardubického kraje  č. 291 

• doplnění programu o bod č. 9 – Darovací smlouvy v souvislosti 
s požárem domu čp. 605 (Obec Lichkov, Obec Cotkytle) 

• doplnění programu o bod č. 10 - Ceník Technických služeb Lanškroun, 
s.r.o.  

• doplnění programu o bod č. 11 –  Mobilní telefon pro účastníky 
krizového řízení 

 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO:  5   



 

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

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

        PRO:  5   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Požár obecního bytového domu čp. 605 a následné řešení krizové situace 
 
Ve čtvrtek 11.12.2008 cca mezi půl 2. a 2. hodinou ranní mi zavolal nájemník domu čp. 605 
s tím, že mám zavolat záchranku a že hoří bytový dům čp. 605. Zavolala jsem tedy na linku 
155, požádala o okamžité vyslání rychlé záchranné služby a současně nahlásila požár domu 
čp. 605. Jak mi na dispečinku vzápětí oznámili, požár již také někdo nahlásil. Ihned poté jsem 
odjela na Zámeček k domu čp. 605, kde již zasahovali hasiči. Snažila jsem se sehnat všechny 
nájemníky domu a zjistit, zda jsou všichni v pořádku. Nájemnice, která vyskočila z okna 
domu, byla již v péči záchranné služby přímo na místě. Poté byla letecky transportována do 
Popáleninového centra Nemocnice Brno – Bohunice. Až do rozednění jsem pobývala 
s některými nájemníky v buňce stavbyvedoucího. Na 8. hodinu ranní jsem byla domluvena 
s policií na dodání projektové dokumentace domu a dále seznamu nájemníků včetně kontaktů. 
S vedoucím HZS a za přítomnosti policie jsme následně prošli všechny bytové jednotky domu 
čp. 605, abychom se ujistili, že zde nezůstala žádná osoba, neboť nebyla v tomto směru 
stoprocentní jistota. Žádná osoba nebyla nalezena.  
 
Zhruba v 8 hod. ráno dne 11.12.2008 jsem nahlásila pojistnou škodnou událost na linku 
pojišťovny Kooperativa, která byla zaregistrována pod č.j. 4083075608, a to na základě 
pojistné smlouvy č. 5820795928. Jak jsme posléze zjistili, celý dům je pojištěn pouze na 
pojistnou částku 10 milionů korun, ačkoliv odhadní cena domu je 16 milionů Kč. 
 
Během dopoledne došlo k výslechu mé osoby i některých nájemníků vyšetřovatelem Policie 
ČR, a to přímo na místě v buňce stavbyvedoucího. Policii ČR v ÚO, Službě kriminální policie 
a vyšetřování jsem na požádání nafaxovala kontakty na nájemníky domu čp. 605. Vyšetřování 
dosud není ukončeno. Čekáme také na konečnou zprávu HZS (požár je evidován pod č. 
5308005240). 
 
Požár domu jsem telefonicky nahlásila i hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínkovi.  
 
Již ve čtvrtek dorazil statik, který zhodnotil stav budovy postižené požárem.  
 
Čteno „Statické posouzení objektu stávajícího bytového domu čp. 605 po požáru a návrh 
opatření“. 



 

Na schůzce s nájemníky domu 11.12.2008 v 16 hod. byla ze strany obce přislíbena finanční 
pomoc všem nájemníkům domu v souvislosti se zvýšenými náklady buď na nové vybavení 
bytů (podkrovní byty) a nebo na zvýšené náklady v souvislosti s likvidací škod na jejich 
majetku, a to v celkové výši 200 tisíc Kč. Na této částce se předběžně dohodl krizový štáb – 
většina zastupitelů. Dále s ohledem na předpokládanou dobu rekonstrukce domu byly 
nabídnuty všem 4 rodinám, žijícím v posledním NP zcela nové byty v nové bytovce, která je 
připravena k obydlení. Této možnosti využily 3 rodiny. Dále byl nabídnut ze strany obce 
velice pěkný byt v budově obecního úřadu v Rudolticích, který je určen pro nenadálé události. 
Tento byt je vybaven kuchyňskou linkou a je velmi pěkný. Nabídky využila nejpočetnější 
rodina domu čp. 605 – rodina s třemi dětmi. Ostatním, vzhledem k předpokládaným 2 
měsícům, kdy nebude možné dům obývat, bylo navrženo několik variant náhradního 
ubytování: v Lanškrouně – Starý Mlýn, hotel na Krátké ulici, ubytování v Horním Třešnovci, 
ve Svitavách na faře a dále v drážním domě v České Třebové, kde byla ze strany ČD dokonce 
nabídnuta symbolická 1,- Kč za první měsíc pobytu. Těchto možností prozatím ani jeden 
z nájemníků nevyužil. 
 
Na schůzce s nájemníky domu dne 11.12.2008 mi byla předána písemná Žádost o vyřešení 
kritické situace v bytovém domě čp. 605. Tato žádost je podepsána 10 nájemníky, je datována 
9.12.2008, adresována k mým rukám, odeslána však nebyla.  
 
Čtena „Žádost o vyřešení kritické situace v bytovém domě čp. 605“. 
 
O předešlém víkendu jsem shodou okolností potkala jednoho z nájemníků, který mne 
upozorňoval na nepříjemné neshody mezi nájemníky v tomto domě (šlo o hlasité pouštění 
hudby ze strany jedné z nájemnic a následné vypínání elektřiny ze strany některých dalších 
nájemníků a s tím spojené negativní reakce). Začátkem tohoto týdne jsem proto odeslala 
pozvánku na jednání ohledně nahlášených problémů adresovanou domovní důvěrnici tohoto 
domu.  
 
S ohledem na potřebné rychlé řešení situace nastalé v důsledku požáru domu čp. 605 jsem po 
dohodě s většinou zastupitelů vystavila dne 12.12.2008 objednávku za Obec Rudoltice na 
demolici části bytového domu čp. 605 v rozsahu určeném statikem ing. Karlem Škeříkem a 
dále na kompletní opravu bytového domu dle původní projektové dokumentace, a to u obecní 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Dne 17.12.2008 došlo k ohlášení stavby podle § 177 odst. 3 stavebního zákona – obnova 
bytového domu čp. 605. § 177 stavebního zákona hovoří o mimořádných postupech, kdy se 
lze odchýlit od postupů stanovených tímto zákonem. 
  
Dne 20. a 21.12. došlo k vystěhování vybavení bytů v I. a II. NP domu čp. 605 do volných 
suchých a vytápěných prostor ve vlastnictví společnosti VAPI s.r.o. Lanškroun, aby tak bylo 
zamezeno dalším škodám na majetku nájemníků. 
 
Rezek - Myslím, že bychom měli především poděkovat paní starostce, která vše vzorně 
připravila a udělala proto maximum. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce ohledně požáru obytného 
bytového domu čp. 605 na Zámečku v Rudolticích, vzniklého dne 11.12.2008. 
 



 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce ohledně řešení krizové situace 
vzniklé v důsledku požáru obytného bytového domu čp. 605 na Zámečku v Rudolticích, 
vzniklého dne 11.12.2008. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nahlášení dne 11.12.2008 starostkou obce pojistné škodné 
události v důsledku požáru obytného bytového domu čp. 605 na Zámečku v Rudolticích, a to 
na základě pojistné smlouvy č. 5820795928 u pojišťovny: Koooperativa pojišťovna, a.s., která 
je evidována pod č.j.4083075608. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním ve věci pojistné události vedené pod č.j. 
4083075608 u Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Statické posouzení objektu stávajícího bytového domu 
čp. 605 po požáru a návrh opatření“. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku Obce Rudoltice jako objednatele a VISION 
Rudoltice s.r.o. jako zhotovitele ze dne 12.12.2008, jejímž předmětem je jednak demolice části 
bytového domu čp. 605 v Rudolticích na Zámečku, který byl poničen požárem, v rozsahu 
určeném statikem ing. Karlem Škeříkem a dále kompletní oprava bytového domu čp. 605 po 
požáru dle původní projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro 
pozemní stavby ing. Parlem Charvátem. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ohlášení stavby ze dne 17.12.2008 podle § 177 odst. 3 
stavebního zákona – obnova bytového domu čp. 605, adresované MěÚ Lanškroun, Odbor 
stavební úřad. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 9 v domě čp. 621 p. P.V., nar. XXX, původně 
bytem v domě čp. 605, byt č. 9.  
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 11 v domě čp. 621 p. R.O., nar. XXX, původně 
bytem v domě čp. 605, byt č. 11. 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 12 v domě čp. 621 p. Z.P., nar. XXX, původně 
bytem v domě čp. 605, byt č. 12. 
 
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje změnu svého rozhodnutí pod bodem 1j) usnesení č. 
OZ/30/10/08, týkající se přidělení bytů č. 9, 11 a 12 v domě s označením SO3-07 (čp. 621).  
P. A.Š., J.H. a V.Ch. budou v nejbližší možné době nabídnuty náhradní byty.  
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4) Schválení příspěvků obyvatelům domu čp. 605 z obecního rozpočtu 
 
 
Bártlová - Jak jsem již uvedla, krizový štáb složený z většiny zastupitelů se předběžně dohodl 
na poskytnutí finančních příspěvků obyvatelům domu čp. 605 na zmírnění následků požáru. 
Nájemníkům podkrovních bytů, které byly požárem kompletně zničeny (4 byty), částkou 



 

40.000,- Kč/byt, ostatním nájemníkům (8 bytů) částkou 5.000,- Kč/byt. Celkem se jedná o 
částku 200.000,- Kč. 
 
pí Šerkopová - Strávila jsem s těmi postiženými lidmi mnoho času. Stěhují teď ty byty, které 
jsou úplně promáčené a budou opravdu potřebovat jakoukoli pomoc. 
 
Bártlová – Mohu k tomu říct, že jsme teď měli shromáždění starostů Svazku Lanškrounska 
v Tatenicích a i ten svazek přislíbil finanční pomoc a ozývají se mi i přímo starostové těch 
obcí. Budeme žádat o pomoc i Pardubický kraj. Dnes tu byl také pan farář Czendlik a také jim 
předal nějaké fin. částky. Obec jim také předala formuláře pro výpomoc ze strany státu, každý 
obdržel potvrzení o požáru a vím, že stát také  nešetřil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku nájemníkům obecního bytového 
domu čp. 605 na Zámečku v Rudolticích postiženého požárem dne 11.12.2008, a to v 
souvislosti se zvýšenými náklady buď na nové vybavení bytů (podkrovní byty) a nebo 
s likvidací škod na jejich majetku, a to následujícím způsobem: 
Byt č. 1 – P.M., nar. XXX, P.A., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 2 – D.P., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 3 – H.T., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 4 – K.P., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 5 – W.M., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 6 – Z.S., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 7 – B.P., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 8 – J.B., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 9 – V.P., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč 
Byt č. 11 – O.R., nar. XXX- ve výši 40.000,- Kč 
Byt č. 12 – P.Z., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč 
Byt č. 13 – B.J., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
4a) Žádost o poskytnutí finanční výpomoci obyvatelům bytového domu, postiženého požárem 
(Krajský úřad PK) 
 
Bártlová - Navrhuji požádat o finanční výpomoc také Pardubický kraj, resp. hejtmana 
Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. 
 
Čtena žádost o poskytnutí finanční výpomoci obyvatelům bytového domu, postiženého 
požárem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souvislosti s požárem domu čp. 605 v Rudolticích podání 
„Žádosti o poskytnutí finanční výpomoci obyvatelům bytového domu, postiženého požárem“, 
adresované Krajskému úřadu Pardubického kraje – hejtmanu Mgr. Radko Martínkovi. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 



 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Uspořádání veřejné sbírky dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
 
Bártlová - V souvislosti s maximální pomocí nájemníkům obytného bytového domu čp. 605 
v Rudolticích navrhuji jako další možnost pomoci vyhlášení veřejné sbírky dle zák. č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Z webových stránek Pardubického kraje jsem stáhla 
formulář „Oznámení o konání sbírky obcí“.  
 
Čteno „Oznámení o konání sbírky obcí“. 
 
Veřejnou sbírku navrhuji uspořádat pouze bezhotovostním způsobem – tedy shromažďováním 
příspěvků na zvláštním bankovním účtu. Tento jsem po dohodě se zastupiteli již založila, a to 
u Komerční banky, a.s., expozitura Lanškroun. Jedná se o číslo účtu: XXX. Datum ukončení 
sbírky navrhuji 30.6.2009. S ohledem na ustanovení zákona o veřejných sbírkách navrhuji 
zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí tohoto oznámení na KÚ, a to z důvodů 
zvláštního zřetele hodných. Zítra – tj. 22.12.2008 mám předběžně dojednánu osobní schůzku 
v této věci na Krajském úřadu v Pardubicích. 
 
Bártlová – Musíme se pouze domluvit, zda souhlasíte s tím ukončením sbírky k datu 
30.6.2009. 
 
Rezek – Myslím si, že ten kdo bude chtít nějaké prostředky darovat, tak půl roku je dostatečně 
dlouhá doba. 
 
p. Brejša – Až bude to číslo účtu schválené, bude to uveřejněno např. na internetu? 
Bártlová – Určitě. Pokud nám to zítra povolí, ihned jak to půjde to všude uveřejním. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání veřejné sbírky ve smyslu zák. č. 117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách, jejímž účelem je „pomoc obyvatelům domu, postiženého dne 11.12.2008 
požárem – dům čp. 605 v obci Rudoltice“.  
Zastupitelstvo obce schvaluje datum zahájení sbírky dnem stanoveným krajským úřadem ve 
svém rozhodnutí (důvody zvláštního zřetele hodné) s datem ukončení sbírky dne 30.6.2009. 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako způsob provádění sbírky: shromažďováním příspěvků na 
zvláštním bankovním účtu, vedeného u Komerční banky, a.s., expozitura Lanškroun,               
č. XXX. 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako osobu pověřenou jednat jménem obce ve věci veřejné 
sbírky starostku obce Lenku Bártlovou, nar. 15.8.1975, bytem Rudoltice čp. 166. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 

 
6) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 
 
Bártlová - Dne 18.12.2008 jsem v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, stanovila pravidla pro přijímání a vyřizování stížností. Tyto byly vyvěšeny dnem 
20.12.2008 na úřední desce OÚ. 
 
Čtena Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností. 
 
Domnívám se, že tato pravidla přispějí k informovanosti občanů o tom, jaké stížnosti se na 
obecním úřadu objevují a jakým způsobem a v jakých časových intervalech jsou řešeny. 
Myslím, že pak bude i v minimální míře docházet k nejrůznějším zkreslováním těchto 
záležitostí. 
 
 Pro informaci, jaké stížnosti v současné době řeším, mohu uvést příkladmo:  
- dům čp. 619 – stížnost na nájemníka, který dosud není připojen k odběru el. energie 
z důvodu dlužných částek z minulého období, a z tohoto důvodu svítí svíčkami – 22.12.2008 
objednán na pohovor  
– dům čp. 265 – nájemnice si přitápí topítkem na plynovou bombu – již jsem byla na osobní 
návštěvě, paní jsem vyzvala k předložení dokladů o bezpečnosti zařízení, zakoupení a návodu 
na obsluhu, v případě, že tak neučiní, je vyzvána k odstavení zařízení, příp. likvidaci za 
přítomnosti zástupce obce 
- dům čp. 265 – je cítit plyn v prostorách chodby domu – dle sdělení nájemníků je tento 
problém dlouholetou záležitostí – nyní vyřešeno, opraveno 
- dům čp. 265 – stížnost na neshody nájemníků- sjednána schůzka s nájemníky ve společných 
prostorách domu na 30.12.2008 
- dům čp. 619 – stížnost na nepřizpůsobivé občany v domě, problémy se psy – sjednána 
schůzka s nájemníky ve společných prostorách domu na den 30.12.2008. 
 
Dále bych ráda poukázala na řešení obdobného problému jako byl dle písemné stížnosti 
nájemníků nyní na čp. 605– šlo o celkem velký problém v létě letošního roku. Spolubydlící 
jednoho z nájemníků činil velké problémy, docházelo k vyhrožování násilím, došlo i 
k poškození části bytového domu, v důsledku chování tohoto obyvatele docházelo 
k neshodám v domě. V této souvislosti již proběhl i zásah Policie ČR. S nájemníkem jsme 
řešili několik variant:  
- ke zrušení trvalého pobytu této osoby v BD nebyly zákonem stanovené podmínky 
- s nájemníkem jsem po konzultaci s právníky navštívila Policii ČR s tím, zda neexistuje 

možnost návrhu na vydání předběžného opatření ve smyslu ust. § 76b o.s.ř. Po jednání na 
policii nám bylo sděleno, že pro toto taktéž nejsou splněny zákonem stanovené podmínky 
(jednání této osoby by muselo být opakované, stupňující se) 

- vystavila jsem písemnou žádost o pomoc v řešení této situace směřované k lékaři z oboru 
psychiatrie (osoba se již na psych. léčila); vyjádření lékaře bylo takové, že umístění této 
osoby v psychiatrické léčebně není vůbec jednoduchou záležitostí. Toto je možné pouze 
v odůvodněných případech; tento postup jsem konzultovala i s dalším psychiatrem 

- nakonec jsme se s nájemníkem domluvili, že oznámí svému spolubydlícímu, že mu 
v důsledku jeho chování obec z důvodu porušování domovního řádu dá výpověď z nájmu 
bytu; předpokládali jsme, že dojde k dalšímu nepředvídatelnému chování této osoby, a 
proto jsme byli připraveni okamžitě zareagovat přivoláním zásahu Policie ČR  

- situace byla nakonec vyřešena tak, že se tato osoba z bytu odstěhovala 
 



 

Tím chci pouze říct, že není vůbec jednoduché takové případy řešit a jak vidíte, tak veškeré 
dotčené orgány mají svázané ruce. Proto jsem také stanovila i ta pravidla pro přijímání a 
vyřizování stížností. O tomto případu vlastně nikdo neví, protože se v podstatě nic nestalo. 
Myslím, že bude dobré, když ta pravidla budou a budeme o tom mluvit na zasedáních 
zastupitelstva, aby lidé viděli, že se to řeší. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, stanovené 
starostkou obce dne 18.12.2008 s platností od 1.1.2009. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
7) Smlouva o poskytnutí příspěvku (Svazek obcí Lanškrounsko – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová - Dne 16.12.2008 proběhlo shromáždění starostů Svazku obcí Lanškrounska. Na 
tomto jednání bylo mj. projednáván projekt „Analýza území a návrh doplnění 
protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí pro území svazku obcí 
Lanškrounsko“. 
 
Na našem území je podobná analýza už hotová. Vydali jsme na ni asi 100.000,- Kč ale 
bohužel to nikdo neoznámil Svazku obcí Lanškrounska, ačkoliv ta analýza je hotová už 
poměrně dlouhou dobu. Svazek obcí rozjel tento projekt pro všechny obce. Jde v podstatě jen 
o to, že 27.6.2008, což bylo ještě v době, kdy tady byl pan Kolomý, bylo na shromáždění 
starostů Lanškrounska schváleno usnesení, že každá obec přispěje na tento projekt částkou 
29.620,- Kč. Mně se to dostalo do rukou teď, máme to zaplatit do 23.12.2008. Dne 
16.12.2008 jsem byla na tom shromáždění starostů a v podstatě jsme se dohodli na tom, že 
my jim tu analýzu poskytneme, otázka je, zda to nějak využijí ale domluvili jsme se, že 
budeme solidární a když se o tom rozhodlo, tak jim na to tou částkou 29.620,- Kč také 
přispějeme. Myslím, že bychom měli teď svazku vděční, protože nám velmi pomohl, co se 
týče cyklostezky a hodlají nám pomáhat dál. 
 
Čtena smlouva o poskytnutí příspěvku. 
 
Kohout – V létě na tom jednání Svazku obcí bylo zadáno, že se začne zpracovávat studie, 
která se bude týkat toho jak obhospodařovat půdu, aby nedocházelo k nadměrného odtoku 
povrchových vod. Je to především z hlediska zemědělství, kdy se budou upravovat osevní 
plány apod. Na to by měla vzniknout ještě studie odtokových poměrů s nějakým řešením 
protipovodňových opatření. Základem je ale zemědělství, jak předcházet zplavování vod, 
zplavování půdy. Říkal jsem jim o tom, že tady v obci, Lukové, Damníkově, Helvíkově, 
Trpíku a Anenské Studánce je zhotovena nově studie roztokových poměrů. 
 
Bártlová – Ta jejich analýza je asi zřejmě rozsáhlejší než ta, kterou máme my. 
 
Kohout – Ano. Ta naše analýza řeší de facto akorát protipovodňovou ochranu jako poldry 
apod. To co mají zadáno oni, to je hlavně o tom zemědělství, jak těm povodním předcházet. 
My máme pouze řešení povodňových stavů, oni mají předcházení povodním ale dá se to vše 



 

dohromady. 
 
Rezek – My jsme chtěli hlavně šetřit ale je pravda, že bychom měli být se svazkem teď za 
dobře. Dříve jsme v tom svazku byli spíše za rebely, kteří tam dělali různé problémy. Možná 
jsme, jako minulý zastupitelé, nebyli o všem informování, protože se to týká hlavně starostů. 
29.000,- Kč není zase tak velká částka ...  
 
Bártlová – Já myslím, že nám tou cyklostezkou ušetří miliony. 
Rezek – Hlavně je to cesta jak cyklostezku vůbec realizovat. Já budu proto, to odsouhlasit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zpracování projektu 
„Analýza území a návrh doplnění protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí 
pro území svazku obcí Lanškrounsko“ ve výši 29.620,- Kč, schváleného usnesením č. 21/2008 
Shromáždění starostů Lanškrounska dne 27.6.2008. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 291 
 
Bártlová – Jedná se o rozpočtové opatření Pardubického kraje týkajícího se zvýšení 
neinvestičních výdajů pro Sbory dobrovolných hasičů obcí na rok 2008. Jedná se o částku 
2.055,- Kč. 
 
Čteno Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 291. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 
291 ze dne 11.12.2008, jejímž účelem je zvýšení neinvestičních výdajů pro Sbory 
dobrovolných hasičů obcí na rok 2008, a to ve výši 2.055,- Kč. 
 
 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
9) Darovací smlouvy v souvislosti s požárem domu čp. 605 (Obec Lichkov, Obec Cotkytle) 
 
Bártlová - Navrhuji ke schválení 2 darovací smlouvy, jedná se o darování finančních částek 
na pomoc obyvatelům domu čp. 605, postiženého požárem.  



 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Cotkytle jako dárcem a 
Obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 
5.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Lichkov jako dárcem a 
Obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 
3.000,- Kč. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Ceník Technických služeb Lanškroun, s.r.o.  
 
Bártlová - Na základě informace občanů obce o tom, že již nebude možné počínaje 1.1.2009 
využívat sběrné dvory Technických služeb Lanškroun, s.r.o., jsem požádala o spolupráci 
některé z radních a starostu města Lanškrouna. Po projednání této věci jsem byla 
nasměrována k jednateli Technických služeb ing. Marešovi, u kterého jsem získala Ceník 
služeb na rok 2009, dle kterého bude postupováno v případě využívání sběrného dvora 
v Lanškrouně mj. i našimi občany. Tento ceník je platný od 1.1.2009 a služby zde uvedené 
budou poskytovány pouze v centrálním sběrném dvoře – přímo v sídle TS (před železničním 
přejezdem). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Ceník služeb 2009, vydaný Technickými službami 
Lanškroun, s.r.o., týkající se odběru odpadů v centrálním sběrném dvoře. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Mobilní telefon pro účastníky krizového řízení 
 
Bártlová - V červenci letošního roku mi byla zprostředkovaně předána SIMkarta k mobilnímu 
telefonu pro členy krizového řízení, určené k volání zdarma po dobu trvání krizového stavu. 
Tuto možnost, resp. postup pro uplatnění této možnosti vydalo Ministerstvo vnitra, gen. 
ředitelství HZS ČR v březnu r. 2006. Obec má v tuto chvíli k dispozici pouze veškeré 
příslušenství soupravy, ovšem mobilní telefon mi předán nebyl. Dle sdělení pracovnice OÚ 
byl zlikvidován. Mobilní telefon, který byl součástí soupravy, umožňoval užívat dvě na sobě 
nezávislá telefonní čísla z jednoho mobilního telefonu. Jedno číslo bylo určeno pro užívání 
v krizových situacích. Žádám zastupitelstvo obce o schválení pořízení takovéhoto telefonu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení mobilního telefonu, umožňující užívání dvou na sobě 



 

nezávislých telefonních čísel, pro potřeby krizového řízení. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Různé 
 
Žáček – Myslím si, že bychom se mohli domluvit, co se zbytkem sbírky pro osoby postižené 
požárem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce paní Eriku Kohoutovou zorganizováním 
burzy nashromážděné nevyužité hmotné pomoci obyvatelům domu čp. 605 postiženého 
požárem. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Macháčková – Chtěla bych se zeptat předsedkyně sociálně-zdravotní komise, zda by nechtěla 
komise pomoci při Tříkrálové sbírce? 
Kohoutová – Já osobně se asi moci zúčastnit nebudu. 
Stránská – My se to určitě pokusíme nějak domluvit a někoho sehnat. 
 
Kohout – Chtěl jsem jenom říci, že na vodoprávním úřadu, kde pracuji, uvažujeme o tom, že 
dáme stanovit záplavové území vodních toků Lukávka, Lukovský potok. Pro občany to bude 
znamenat to, že ke všem akcím, které mohou ovlivnit odtokové podmínky, budou potřebovat 
souhlas vodoprávního úřadu. Přinese to to, že veškeré nemovitosti budou muset mít 
povodňový plán.  
 
 
 
Zasedání skončeno v 20:30hod. 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/21/12/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navržených změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) objednávku Obce Rudoltice jako objednatele a VISION Rudoltice s.r.o. jako 

zhotovitele ze dne 12.12.2008, jejímž předmětem je jednak demolice části bytového 
domu čp. 605 v Rudolticích na Zámečku, který byl poničen požárem, v rozsahu 
určeném statikem ing. Karlem Škeříkem a dále kompletní oprava bytového domu čp. 
605 po požáru dle původní projektové dokumentace vypracované autorizovaným 
inženýrem pro pozemní stavby ing. Parlem Charvátem. 
 
Přidělení bytu č. 9 v domě čp. 621 p. P.V., nar. XXX, původně bytem v domě čp. 605, 
byt č. 9.  
Přidělení bytu č. 11 v domě čp. 621 p. R.O., nar. XXX, původně bytem v domě čp. 
605, byt č. 11. 
Přidělení bytu č. 12 v domě čp. 621 p. Z.P., nar. XXX, původně bytem v domě čp. 
605, byt č. 12. 
 
Změnu svého rozhodnutí pod bodem 1j) usnesení č. OZ/30/10/08, týkající se přidělení 
bytů č. 9, 11 a 12 v domě s označením SO3-07 (čp. 621). P. A.Š., J.H. a V.Ch. budou 
v nejbližší možné době nabídnuty náhradní byty. 
 

d) poskytnutí finančního příspěvku nájemníkům obecního bytového domu čp. 605 na 
Zámečku v Rudolticích postiženého požárem dne 11.12.2008, a to v souvislosti se 
zvýšenými náklady buď na nové vybavení bytů (podkrovní byty) a nebo s likvidací 
škod na jejich majetku, a to následujícím způsobem: 
Byt č. 1 – P.M., nar. XXX, P.A., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 2 – D.P., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 3 – H.T., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 4 – K.P., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 5 – W.M., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 6 – Z.S., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 7 – B.P., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 8 – J.B., nar. XXX - ve výši 5.000,- Kč 
Byt č. 9 – V.P., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč 
Byt č. 11 – O.R., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč 
Byt č. 12 – P.Z., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč 
Byt č. 13 – B.J., nar. XXX - ve výši 40.000,- Kč. 
 

e) v souvislosti s požárem domu čp. 605 v Rudolticích podání „Žádosti o poskytnutí 
finanční výpomoci obyvatelům bytového domu, postiženého požárem“, adresované 
Krajskému úřadu Pardubického kraje – hejtmanu Mgr. Radko Martínkovi. 
 

f) uspořádání veřejné sbírky ve smyslu zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 
jejímž účelem je „pomoc obyvatelům domu, postiženého dne 11.12.2008 požárem – 
dům čp. 605 v obci Rudoltice“. 
 
Datum zahájení sbírky dnem stanoveným krajským úřadem ve svém rozhodnutí 



 

(důvody zvláštního zřetele hodné) s datem ukončení sbírky dne 30.6.2009. 
 
Jako způsob provádění sbírky: shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním 
účtu, vedeného u Komerční banky, a.s., expozitura Lanškroun,  
č. XXX. 
 
Jako osobu pověřenou jednat jménem obce ve věci veřejné sbírky starostku obce 
Lenku Bártlovou, nar. 15.8.1975, bytem Rudoltice čp. 166. 
 

g) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zpracování projektu „Analýza území a návrh 
doplnění protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí pro území svazku 
obcí Lanškrounsko“ ve výši 29.620,- Kč, schváleného usnesením č. 21/2008 
Shromáždění starostů Lanškrounska dne 27.6.2008. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

h) rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 291 ze dne 11.12.2008, 
jejímž účelem je zvýšení neinvestičních výdajů pro Sbory dobrovolných hasičů obcí 
na rok 2008, a to ve výši 2.055,- Kč. 
 

i) darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Cotkytle jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 5.000,- Kč. 
 
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Lichkov jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 3.000,- Kč. 
 

j) pořízení mobilního telefonu, umožňující užívání dvou na sobě nezávislých telefonních 
čísel, pro potřeby krizového řízení. 

 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) informace starostky obce ohledně požáru obytného bytového domu čp. 605 na 
Zámečku v Rudolticích, vzniklého dne 11.12.2008. 
 
Informace starostky obce ohledně řešení krizové situace vzniklé v důsledku požáru 
obytného bytového domu čp. 605 na Zámečku v Rudolticích, vzniklého dne 
11.12.2008. 
 
Nahlášení dne 11.12.2008 starostkou obce pojistné škodné události v důsledku požáru 
obytného bytového domu čp. 605 na Zámečku v Rudolticích, a to na základě pojistné 
smlouvy č. 5820795928 u pojišťovny: Koooperativa pojišťovna, a.s., která je 
evidována pod č.j.4083075608. 

 
„Statické posouzení objektu stávajícího bytového domu čp. 605 po požáru a návrh 
opatření“. 
 
Ohlášení stavby ze dne 17.12.2008 podle § 177 odst. 3 stavebního zákona – obnova 
bytového domu čp. 605, adresované MěÚ Lanškroun, Odbor stavební úřad. 
 

b) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, stanovené starostkou obce dne 



 

18.12.2008 s platností od 1.1.2009. 
 

c) Ceník služeb 2009, vydaný Technickými službami Lanškroun, s.r.o., týkající se 
odběru odpadů v centrálním sběrném dvoře. 

 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce jednáním ve věci pojistné události vedené pod č.j. 4083075608 u 
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 

b) místostarostku obce paní Eriku Kohoutovou zorganizováním burzy nashromážděné 
nevyužité hmotné pomoci obyvatelům domu čp. 605 postiženého požárem. 

 
 

 
 
 
 

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


