
 

VÝPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 29. 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) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/27/11/08 
4) Rozhodnutí o zahájení konání veřejné sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí ze 

dne 22.12.2008 (Krajský úřad Pardubického kraje) 
5) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2009 
6) a) schválení zadávacích podmínek a zadávací dokumentace pro vyhlášení    

výběrového řízení na dokončení obecní bytové výstavby dle zák. č. 137/2006, o 
veřejných zakázkách;  

b) schválení 5tičlenné komise pro otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek 
uchazečů ve výběrovém řízení 

7) Odkoupení stožárové příhradové transformační stanice č. 549 a transformátoru VN/NN 
v Rudolticích (ČEZ Distribuce, a.s.) 

8) Dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko 
9) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (H.B.) 

10) Žádost o odkup p.p.č. 3095/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J. a D.J.) 
11) Žádost o odkup p.p.č. 851/4, 3451/8 a 3088/26 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J.Š.) 
12) Žádost o zprostředkování koupě p. st.p.č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (P.N.) 
13) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

(K.M.) 
14) Příloha k dodatku č. 5 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
platná od 1.1.2009 

15) Geodetické vytyčování pozemkových parcel v lokalitě Zámeček určených k prodeji 
16) Žádost o poskytnutí dotace (TJ Sokol Rudoltice) 
17) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová  
18) Žádost o přidělení sociálního bytu v Rudolticích čp. 265 (F.M.) 
19) Příspěvek Fondu ohrožených dětí 
20) Odměny Kulturně-informační komisi za přípravu a distribuci Rudoltického zpravodaje 
21) Žádost o zapůjčení sálu za účelem uspořádání Sportovního plesu (TJ Sokol Rudoltice) 
22) Institut „Veřejná služba“ (Zák. č. 111/2006, o pomoci v hmotné nouzi) 
23) Stanovisko MF ČR ve věci aplikace ust. § 11a zák. č. 553/1991 S., o obecní policii, ve 

znění účinném od 1.1.2009 
24) Oslavy 1500 obyvatel obce + ocenění 1501. obyvatele, vítání občánků 
25) Různé 
26) Diskuse 

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



 

Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 19.00 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu: 

• doplnění programu o bod č. 3a) – Informace starostky obce o své činnosti 
týkající se chodu obce 

• doplnění programu o bod č. 4a) – Zmařené investice 
• doplnění programu o bod č. 4b) – Rozpočtové opatření č. 7/2008 
• doplnění programu o bod č. 8a) – Darovací smlouva (Pravoslavná 

církevní obec v Lanškrouně – Obec Rudoltice) 
• doplnění programu o bod č. 8b) – Smlouva o poskytnutí finančního 

transferu (Obec Výprachtice – Obec Rudoltice) 
• doplnění programu o bod č. 25) – Oznámení o rekonstrukci el. vedení 

(ČEZ Distribuce, a.s.) 
• doplnění programu o bod č. 26) – Změna stavbyvedoucího obecní bytové 

výstavby 
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO: 5   
        PROTI: 0    
        ZDRŽEL SE: 0  
   
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Veronika Brůnová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Žáček, Stránská 
 
 

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/27/11/08 
 
 

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) – pokuta 
od ÚOHS 
- projednáno s advokátkou Mgr. Janou Hamplovou 

 
b) místostarostce na příštím jednání předložit zastupitelstvu obce ke schválení ceník 

ubytovacích služeb (ve spojení s bodem 1h) tohoto usnesení) 
Kohoutová: Navrhuji stanovit 200 Kč za osobu a noc. Vycházím z cen ubytování okolí 
Lanškrouna a v městě Lanškroun 



 

návrh usnesení:  
Cena ubytovacích služeb v bytě pro nenadálé události ve vlastnictví obce Rudoltice 
v Rudolticích čp. 95 se stanovuje počínaje 1.1.2009 na částku 200,- Kč na osobu a noc, vyjma 
ubytování osob v krizových situacích. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

 
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) 
- splněno 
 

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. 
- splněno 

 
Místostarostce obce upozornit žadatele na vyšší náklady spojené se zaměřením částí 
těchto pozemkových parcel. 
- splněno 

 
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. 
- úkol dlouhodobý a trvalý 

 
f) obecnímu úřadu odpovědět ve smyslu bodu 1p) tohoto usnesení žadateli (souhlas se 

stavebními úpravami) 
- splněno 
 

g) obecnímu úřadu odpovědět ve smyslu již běžící spolupráce s RK Mouřenín s.r.o. (ve 
spojení s bodem 3ch) tohoto usnesení) 
- splněno 

 
h) obecnímu úřadu odpovědět ve smyslu bodu 3i) tohoto usnesení žadatelce 

- splněno 
 
   
3a) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
  
1.12.  – schůzka s ing. Henychem v  ČS a.s. Svitavy ohledně dořešení překlenovacího úvěru    

(asfaltizace v obci) 
          - schůzka s radním města Lanškroun ohledně služeb MěP 
  - jednání ohledně prodeje parcely 
2.12.  - jednání EKOLA České Libchavy, s.r.o. 



 

4.12.  - schůzka s předsedou ÚOHS ing. Martinem Pecinou a Mgr. Derkovou v Brně 
5.12.  - výslech na Policii ČR, OO, Lanškroun (krádež bran) 
9.12.  - FÚ (Vision Rudoltice s.r.o.) 
 - O2 Lanškroun 
10.12.  - jednání v AK Mgr. Jany Hamplové v Mohelnici 
 - tvorba rozpočtu na r. 2009 
11.12. - řešení krizové situace – požár domu čp. 605 na Zámečku 
12.12. - řešení následků požáru domu čp. 605 
 - jednání s f. EP Mont (rozhlas) 
16.12. - Shromáždění starostů v Tatenicích 
 - výslech na Policii ČR, OO, Lanškroun 
17.12. - jednání na MěÚ v Lanškrouně ohledně cyklostezky 
 - OPP Holý 
18.12. - jednání v KB, a.s., expozitura Lanškroun (veřejná sbírka) 
 - schůzka s předsedou Hospodářské komory ing. R. Sodomkou 
 - schůzka se zájemcem o koupi parcely v průmyslové zóně 
19.12. - jednání s účetní firmou obec. společností 
 - místní šetření u p. P. (letní vichřice) 
21.12 - mimořádné OZ k požáru domu čp. 605 
22.12. - předávání bytů domu čp. 621 
 - jednání na Krajském úřadu Pardubického kraje – oznámení o konání veřejné sbírky 
 
návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky ohledně její činnosti týkající se chodu 
obce. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4) Rozhodnutí o zahájení konání veřejné sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí ze dne 
22.12.2008 (Krajský úřad Pardubického kraje) 
 
Bártlová: Dne 22.12.2008 jsem měla jednání na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde 
jsem předala oznámení o konání veřejné sbírky, kterou jsme schvalovali na mimořádném 
zasedání. Téhož dne vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí, ve kterém rozhodl 
tak, že den zahájení veřejné sbírky konané obcí Rudoltice se stanovuje na 27.12.2008. 
 
Čteno Rozhodnutí KÚ PK č.j. KrÚ 53891/2008. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahájení veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu čp. 
605 v Rudolticích dnem 27.12.2008 dle rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze 
dne 22.12.2008, č.j. KrÚ 53891/2008. 
      
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 

4a) Zmařené investice 
 
Bártlová: Jedná se o účetní záležitost. Je třeba zrušit zmařené investice, které jsou na účtu 
číslo 042 org – nedokončené investice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce zrušuje níže uvedené zmařené investice: 
Aquacentrum, účtované na 042 org. 1 – 488 635,- Kč 
Cyklostezka Luková, účtováno na 042 org. 7 – 8 242,50 Kč 
Zámeček související výdaje do 31.12.2007, účtováno na org. 3 – 315 567,99 Kč 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
4b) Rozpočtové opatření č. 7/2008 
 
Bártlová: Jedná se o konečné dorovnání obecního rozpočtu na rok 2008 dle skutečnosti. 
Tímto rozpočtovým opatřením č. 7/2008 se snižují příjmy v částce 4 734,94 Kč (v tis. Kč) a 
snižují se současně i výdaje v částce 4 734,94 Kč (v tis. Kč). Jedná se o přesuny ohledně 
dotací na byty, stavby silnic apod. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2008, dle kterého se 
snižují příjmy v částce 4 734,94 Kč (v tis. Kč) a snižují se výdaje v částce 4 734,94 Kč (v tis. 
Kč) dle přiloženého rozpisu, který je nedílnou součástí rozpočtového opatření. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
5) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2009 
 
Bártlová: Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2009 byl vyvěšen na úřední desce obecního 
úřadu (fyzické i elektronické) dne 14.12.2008, tedy 15 dní před jeho projednáváním. 
 
Čten návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rudoltice na rok 2009. 
 
         
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



 

6)  a) schválení zadávacích podmínek a zadávací dokumentace pro vyhlášení    
výběrového řízení na dokončení obecní bytové výstavby dle zák. č. 137/2006, o veřejných 
zakázkách;  

b) schválení 5tičlenné komise pro otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek 
uchazečů ve výběrovém řízení 
 
 
Bártlová: Na dokončení III. etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice je třeba vyhlásit otevřené 
výběrové řízení dle zák. o veřejných zakázkách. Jde konkrétně o provedení vnitřních instalací, 
podlah, úprav vnitřních povrchů a fasády 3 bytových domů s 13 byty a 4 bytových domů se 4 
byty. Veřejným zadavatelem jsou STAVBY Rudoltice příspěvková organizace. 
 
S jednatelem spol. Vision, s.r.o. panem Liborem Dostálem jsem navštívila předsedu Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým jsme se radili, jak naši situaci vyřešit. III. etapa je 
totiž započata v podstatě stejně jako ty dvě předešlé. Řekl nám, že v tom každopádně nemáme 
pokračovat a jediné co v tuto chvíli můžeme udělat, je samozřejmě vyhlásit výběrové řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách na dokončení  III. etapy. 
 
Stavby Rudoltice budou veřejným zadavatelem této zakázky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení otevřeného výběrového řízení příspěvkovou 
organizací STAVBY Rudoltice jako veřejným zadavatelem na dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice, a to na provedení vnitřních instalací, podlah, úprav vnitřních povrchů a 
fasády 3 bytových domů s 13 byty a 4 bytových domů se 4 byty.  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky a zadávací dokumentaci pro vyhlášení 
otevřeného výběrového řízení příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice jako veřejným 
zadavatelem na dokončení III. etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje složení 5tičlenné komise pro otevírání obálek a posuzování a 
hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném výběrovém řízení na dokončení III. etapy obytné 
zóny Zámeček Rudoltice, a to takto: 
M.H., bytem XXX 
V.N., bytem XXX 
ing. A.S., bytem XXX 
L.D., bytem XXX 
E.K., bytem XXX 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
7) Odkoupení stožárové příhradové transformační stanice č. 549 a transformátoru VN/NN 
v Rudolticích (ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová: Jedná se o transformátor pod obecním úřadem, o jehož prodeji spol. ČEZ se prý 



 

hovoří už léta a nedařilo se to. Teď spol. ČEZ nakontaktoval mne s tím, že by ho chtěli 
odkoupit. Nechali si vyhotovit znalecký posudek, znalecký posudek na transformační stanici 
vychází na 33.341,- Kč a na transformátor vysokého a nízkého napětí 31.514,- Kč, celková 
částka tedy činí 64.890,- Kč a oni jsou ochotni to za tuto částku odkoupit. 
 
Čten znalecký posudek č. 351/08 na ocenění stožárové příhradové transformační stanice č. 
549 a transformátoru VN/NN v Rudolticích. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stožárové příhradové transformační stanice č. 549 a 
transformátoru VN/NN v obci Rudoltice společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle ocenění 
provedeného ke dni 31.10.2008 znalcem v oboru energetika a ekonomika energetiky 
Ladislavem Lněničkou, bytem Litomyšl, 9. května 769, uvedeném ve znaleckém posudku č. 
351/08, a to za celkovou kupní cenu ve výši 64.890,- Kč bez DPH. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
8) Dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko 
 
Bártlová: Dne 16.12.2008 proběhlo shromáždění starostů v Tatenicích, na kterém byl 
schválen dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko. Dodatek nabývá platnosti 
dnem schválení Shromážděním starostů a účinnosti posledním dnem schválení na 
zastupitelstvech členských obcí Lanškrounska. 
 
Čten dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí Lanškrounsko 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí Lanškrounsko ze dne 
16.12.2008. 
 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
8a) Darovací smlouva (Pravoslavná církevní obec v Lanškrouně – Obec Rudoltice) 
 
Čtena darovací smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje darovací smlouvu, uzavřenou mezi Pravoslavnou 
církevní obcí v Lanškrouně jako dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 4.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0  
 
8b) Smlouva o poskytnutí finančního transferu (Obec Výprachtice – Obec Rudoltice) 
 
Čtena smlouva o poskytnutí finančního transferu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního transferu, uzavřenou 
mezi Obcí Výprachtice a Obcí Rudoltice, jejímž předmětem je příspěvek na pomoc postiženým 
občanům obce Rudoltice v souvislosti s požárem bytových jednotek v roce 2008, představující 
částku 5.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   5   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
9) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (H.B.) 
 
Bártlová: Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 21.11.-7.12.2008. Jedná se o 
žádost paní H.B.. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 3088/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle 
přiloženého nákresu za kupní cenu 10,- Kč/m2 paní H.B., bytem XXX. 
Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující. 
 
     

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
10) Žádost o odkup p.p.č. 3095/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J. a D.J.) 
 
Bártlová: Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 8. 12. – 24. 12. 2008. Jedná 
se o žádost manželů J. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3095/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní 
cenu 10,- Kč/m2 manželům J. a D. J., bytem Rudoltice XXX.. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
 
 



 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
11) Žádost o odkup části p.p.č. 851/4, 3451/8 a 3088/26 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J.Š.) 
 
Bártlová: Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 8. 12. – 24. 12. 2008. Jedná 
se o žádost manželů H. a J. Š. 
 
Kohoutová: Původně chtěl pan Š. odkoupit pozemky jen na hranici svého stávajícího 
pozemku, načež jsem dostala za úkol, abych ho navštívila a informovala ho o tom, že si bude 
muset zaplatit zaměření pozemků. Když jsem mu oznámila, že se nebude jednat o levnou 
záležitost, řekl, že by to raději tedy odkoupil celé tak, aby se to nemuselo zaměřovat. 
Navštívila jsem i souseda manželů Š., protože ty pozemky, o které se jedná, nevedou pouze za 
pozemky manželů Š. ale také za pozemky H., ti však zájem o pozemky nemají a nemají ani 
námitky na to, aby manželé Š. pozemky odkoupili. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 851/4, 3451/8 a 3088/26 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 manželům H. a J. Š., bytem Rudoltice, a to za podmínky 
současného zřízení věcného břemene k těmto pozemkovým parcelám ve prospěch obce 
Rudoltice z důvodu vedení hlavního vodovodního řádu. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO: 5     
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
12) Žádost o zprostředkování koupě p. st.p.č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (P.N.) 
 
Bártlová: Jedná se o to, že p. N. vlastní téměř všechny okolní pozemky, jen ne tuto stavební 
parcelu, kde by chtěl stavět rodinný dům. Ta je ve vlastnictví PF ČR. Pan N. nemá žádný titul 
k převodu pozemku přímo od PF ČR, ale tento právní titul má obec, a on může požádat 
prostřednictvím obce o zprostředkování koupě pozemku, tzn. že obec by ten pozemek 
odkoupila od PF ČR a p. N. by si ho pak odkoupil od obce. 
 
Čtena žádost p. P.N. o zprostředkování koupě pozemku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod st. p. č. 82 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna.  

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 

13) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
(K.M.) 
 
Bártlová: Tento bod bude projednáván až na lednovém OZ. Byly zjištěny nesrovnalosti, 
týkající se rozměrů pozemkové parcely, a dále dojde ke změně nájemného. 
 
 
14) Příloha k dodatku č. 5 k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů platná od 1.1.2009 
 
Čtena příloha k dodatku č. 5 k OZV obce Rudoltice č. 2/2001, představující výpočet nákladů 
na likvidaci odpadů za období od 1.10.2007 do 30.9.2008. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu k dodatku č. 5 k OZV č. 2/2001 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
platnou od 1.1.2009. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
15) Geodetické vytyčování pozemkových parcel v lokalitě Zámeček určených k prodeji 
 
Bártlová: Geodetické vytýčení prodávaných pozemkových parcel na Zámečku provedené obcí 
již v podstatě u některých parcel neexistuje, je třeba pro zdárný prodej geodetické vytýčení 
provést opětovně. 3 kupní smlouvy, které jsme schvalovali na listopadovém zasedání, 
neobsahují ujednání ohledně této problematiky, a proto navrhuji schválit změnu kupních 
smluv v níže uvedeném znění. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
na prodej p.p.č. 4245/29, 4245/18 a 4218/4 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, schválené 
zastupitelstvem obce dne 27.11.2008 pod bodem 1d) usnesení č. OZ/27/11/08, spočívající 
v doplnění odst. IV/ o bod 6, který zní: 
„Prodávající se zavazuje provést nejpozději do 30.4.2009 na vlastní náklady geodetické 
vytýčení převáděného pozemku. Kupující se za tímto účelem zavazuje poskytnout k výzvě 
prodávajícího osobě provádějící geodetické vytýčení pozemku veškerou nutnou součinnost.“ 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
 
16) Žádost o poskytnutí dotace (TJ Sokol Rudoltice) 
 
Čtena žádost o poskytnutí dotace ze dne 8.12.2008, podanou předsedou TJ Sokol p. J. 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Rudoltice na rok 2009, a to na 
pokrytí provozních nákladů fotbalových mužstev a rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže 
v obci Rudoltice ve výši 50.000,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
17) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová  
 
Bártlová: Dne 17.12.2008 se uskutečnilo další jednání ohledně cyklostezky Lanškroun – 
Česká Třebová. Zúčastnili se jí všichni starostové dotčených obcí a měst tzn. starostové měst 
Lanškroun, Česká Třebová a Rybníka; starostové obcí Třebovice, Damníkov a Rudoltice. 
Jednání probíhalo hlavně ohledně přípravy realizace projektu a ohledně financování projektu. 
Náklady na přípravu (projekt, veřejná zakázka, výběrové řízení) na rok 2009 je v částce 2,5 
mil. Kč, a to se nejedná o samotnou stavbu. Samotná stavba se odhaduje v částce 25 – 30 mil. 
Kč, dotace z evropských fondů by měly dosahovat výše 60% tzn. cca 15 -18 mil. Kč. V tuto 
chvíli jsou to však všechno dohady a proto se musíme na financování domluvit nějakým 
poměrem. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké částky, prošel jednomyslně návrh manažera 
svazku Lanškrounska Dr. A.F., že by se to financovalo v poměru: města Lanškroun a Česká 
Třebová, každé 3/10 nákladů; zbylé obce každá 1/10. Je tam také změna ohledně příštího 
roku, co se týče přípravy projektu, takže pokud jsou náklady na rok 2009 odhadovány v částce 
2,5 mil. Kč každá obec by zaplatila 250.000,- Kč a každé město 750.000,- Kč. 
 
Rezek: To prošlo ve shodě? 
Bártlová: Ano. Navrhovaly se varianty, že buď by se to hodnotilo podle počtu obyvatel 
dotčených obcí, což by město Česká Třebová asi všechny přeplatilo nebo by se to hodnotilo 
podle délky cyklostezky v jednotlivých obcích, čímž bychom byli zase biti my, takže jsme se 
shodli na těch poměrech, protože je to asi nejspravedlivější. 
Rezek: Těch 2,5 mil. Kč je na projekt? 
Bártlová: Ta částka je pouze na přípravu, je to propočet nákladů na přípravu. Je v tom 
zahrnuta inženýrská činnost ve výši 238.000,- Kč, vykupování pozemků a tvoří se budoucí 
věcná břemena ve výši 297.000,- Kč; zadávací řízení, zakázka malého rozsahu téměř ve výši 
50.000,- Kč; správní a podobné poplatky téměř ve výši 50.000,- Kč; pozemky ve výši 1 mil. 
Kč; geometrické plány ve výši 300.000,- Kč; geodetické podklady ve výši 50.000,- Kč; 
projekt pro územní řízení ve výši 400.000,- Kč; zpracování studie ve výši 100.000,- Kč; 
digitalizace katastru v koridoru cyklostezky ve výši 100.000,- Kč; celkem tedy 2,5 mil. Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zapojení obce Rudoltice do přípravy a realizace 
projektu Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje finanční spoluúčast ve výši 1/10 nákladů 
připadajících na dotčené obce (města) na přípravu a realizaci projektu Cyklostezka 
Lanškroun – Česká Třebová. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje finanční spoluúčast ve výši 250.000,- Kč na přípravu 
projektu Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová v roce 2009. 



 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Žádost o přidělení sociálního bytu v Rudolticích čp. 265 (F.M.) 
 
Bártlová: Ve smyslu ust. § 83 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, sděluji, že žadatelkou o 
přidělení sociálního bytu je současná přítelkyně mého bývalého manžela, a proto z opatrnosti 
tuto skutečnost sděluji zastupitelstvu obce před projednáváním tohoto bodu a žádám 
zastupitelstvo o rozhodnutí, zda existuje důvod pro vyloučení mé osoby z projednávání a 
rozhodování této záležitosti. 
 
Citace ustanovení: „ Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl 
na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu 
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, 
kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto 
skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O 
tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, 
rozhoduje tento orgán obce.“ 
 
Zastupitelstvo je v tomto bodu neusnášení schopné, bod se přenáší na další jednání. 
 
 
19) Příspěvek Fondu ohrožených dětí 
 
Bártlová: Na základě žádosti o příspěvek Fondu ohrožených dětí navrhuji, aby byl zaslán 
příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Fondu ohrožených dětí ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu 
obce. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
20) Odměny Kulturně-informační komisi za přípravu a distribuci Rudoltického zpravodaje 
 
Bártlová: Za celoroční přípravu a realizaci Rudoltického zpravodaje navrhuji následující výši 
odměn pro členy Kulturně-informační komise, zabývající se touto problematikou: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměn za celoroční přípravu a realizaci Rudoltického 
zpravodaje v roce 2008, a to následovně: 
Předsedkyni Kulturně-informační komise p. Marcele Macháčkové ve výši 4.000,- Kč. 
Členu Kulturně-informační komise p. Petru Macháčkovi ve výši 4.000,- Kč. 



 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
21) Žádost o zapůjčení sálu za účelem uspořádání Sportovního plesu (TJ Sokol Rudoltice) 
 
Čtena žádost o zapůjčení sálu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné zapůjčení sálu TJ Sokol Rudoltice na dny 24. a 25. 
ledna 2009 za účelem uspořádání tradičního Sportovního plesu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
22) Institut „Veřejná služba“ (Zák. č. 111/2006, o pomoci v hmotné nouzi) 
 
Bártlová: Jedná se o to, že od 1.1.2009 by měl platit nový institut „Veřejná služba“ (zák. č. 
111/2006, o pomoci v hmotné nouzi).  
 
Čtena informace k realizaci a využití institutu VEŘEJNÁ SLUŽBA. 
 
Pro nás by z toho plynula ta povinnost, pokud se rozhodneme tento institut využívat, že 
povedeme evidenci osob, budeme udělovat závazné pokyny při výkonu veřejné služby, 
budeme informovat úřad práce o tom, že byl zahájen výkon služby a každý měsíc vydáme 
dané osobě potvrzení o počtu odpracovaných hodin apod.  
Navíc musíme uzavřít pojistnou smlouvu, která bude krýt odpovědnost za škody na majetku, 
kterou ty osoby způsobí. Na tu pojistku bude obec dostávat finance od státu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje organizování VEŘEJNÉ SLUŽBY v obci Rudoltice pro osoby 
v hmotné nouzi v roce 2009. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
23) Stanovisko MF ČR ve věci aplikace ust. § 11a zák. č. 553/1991 S., o obecní policii, ve 
znění účinném od 1.1.2009 
 
Bártlová: Toto stanovisko se týká oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od 
obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku za psa; o jejích držitelích a 
o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování 



 

obecné závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů. 
 
My nemáme obecní policii ale máme uzavřenou smlouvu s Městskou policií v Lanškrouně a 
to je v podstatě totéž. Toto stanovisko říká, že obecní úřad musí na žádost policie vydat údaje 
o poplatnících a o uhrazení místního poplatku ze psa, protože policie bude kontrolovat obecně 
závazné vyhlášky. V té veřejnoprávní smlouvě, kterou máme s policií uzavřenou, mají 
ustanovení i o tom, že budou kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek. 
 
Čteno stanovisko MF ČR. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko MF ČR ve věci aplikace ust. § 11a zák. č. 
553/1991 S., o obecní policii, ve znění účinném od 1.1.2009. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI: 0  

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
24) Oslavy 1500 obyvatel obce + ocenění 1501. obyvatele, vítání občánků 
 
Bártlová: Musíme se dohodnout na finančním daru pro 1501. obyvatele. Navrhuji 5.000,- Kč 
a dárkový koš. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín Vítání občánků a oslav 1500 obyvatel obce 
Rudoltice, stanovený na 8. 2.2009. 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro 1501. obyvatele obce Rudoltice ve výši 5.000,- 
Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  
 
 
25) Oznámení o rekonstrukci el. vedení (ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
Čteno oznámení o rekonstrukci el. vedení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o rekonstrukci venkovního 
vedení nízkého napětí v části obce Rudoltice dle přiloženého nákresu, kdy projektová 
dokumentace bude zpracována v r. 2009 a vlastní realizace proběhne v dalších letech. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   5  
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0  



 

26) Změna stavbyvedoucího obecní bytové výstavby 
 
Bártlová: Počínaje 1.1.2009 dochází ke změně hlavního stavbyvedoucího – koordinátora 
stavebních činností obecní bytové výstavby v lokalitě Zámeček. Dosavadního 
stavbyvedoucího p. C. z důvodu odstranění střetu zájmů nahradí od 1.1.2009 p. M.P. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu hlavního stavbyvedoucího obecní bytové výstavby 
v lokalitě Zámeček, kterým se, počínaje 1.1.2009, stává p. M.P. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI: 0 

        ZDRŽEL SE: 0   
 
Zasedání skončeno v 20,45 hodin 
 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č.  OZ/29/12/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) Cena ubytovacích služeb v bytě pro nenadálé události ve vlastnictví obce Rudoltice 

v Rudolticích čp. 95 se stanovuje počínaje 1.1.2009 na částku 200,- Kč na osobu a 
noc, vyjma ubytování osob v krizových situacích. 

d) rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2008, dle kterého se snižují příjmy v částce 
4 734,94 Kč (v tis. Kč) a snižují se výdaje v částce 4 734,94 Kč (v tis. Kč) dle 
přiloženého rozpisu, který je nedílnou součástí rozpočtového opatření. 

e) rozpočet obce Rudoltice na rok 2009. 
f) vyhlášení otevřeného výběrového řízení příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice 

jako veřejným zadavatelem na dokončení III. etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice, a 
to na provedení vnitřních instalací, podlah, úprav vnitřních povrchů a fasády 3 
bytových domů s 13 byty a 4 bytových domů se 4 byty.  
 
Zadávací podmínky a zadávací dokumentaci pro vyhlášení otevřeného výběrového 
řízení příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice jako veřejným zadavatelem na 
dokončení III. etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice. 
 
Složení 5tičlenné komise pro otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek 
uchazečů v otevřeném výběrovém řízení na dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice, a to takto: 
M.H., bytem XXX 
V.N., bytem XXX 
ing. A.S., bytem XXX 
L.D., bytem XXX 
E.K., bytem XXX. 



 

g) prodej stožárové příhradové transformační stanice č. 549 a transformátoru VN/NN 
v obci Rudoltice společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle ocenění provedeného ke dni 
31.10.2008 znalcem v oboru energetika a ekonomika energetiky Ladislavem 
Lněničkou, bytem Litomyšl, 9. května 769, uvedeném ve znaleckém posudku č. 
351/08, a to za celkovou kupní cenu ve výši 64.890,- Kč bez DPH. 

h) dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí Lanškrounsko ze dne 16.12.2008. 
i) darovací smlouvu, uzavřenou mezi Pravoslavnou církevní obcí v Lanškrouně jako 

dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar 
v celkové hodnotě 4.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

j) Smlouvu o poskytnutí finančního transferu, uzavřenou mezi Obcí Výprachtice a Obcí 
Rudoltice, jejímž předmětem je příspěvek na pomoc postiženým občanům obce 
Rudoltice v souvislosti s požárem bytových jednotek v roce 2008, představující částku 
5.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

k) prodej části p.p.č. 3088/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna dle přiloženého nákresu za 
kupní cenu 10,- Kč/m2 paní H.B., bytem XXX 
Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující. 

l) prodej p.p.č. 3095/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 
manželům J. a D. J., bytem Rudoltice XXX. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

m) prodej p.p.č. 851/4, 3451/8 a 3088/26 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 
10,- Kč/m2 manželům H. a J. Š., bytem Rudoltice, a to za podmínky současného 
zřízení věcného břemene k těmto pozemkovým parcelám ve prospěch obce Rudoltice 
z důvodu vedení hlavního vodovodního řádu. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

n) podání žádosti na PF ČR o úplatný převod st. p. č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.  
o) přílohu k dodatku č. 5 k OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů platnou od 
1.1.2009. 

p) změnu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu na prodej p.p.č. 
4245/29, 4245/18 a 4218/4 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, schválené 
zastupitelstvem obce dne 27.11.2008 pod bodem 1d) usnesení č. OZ/27/11/08, 
spočívající v doplnění odst. IV/ o bod 6, který zní: 
„Prodávající se zavazuje provést nejpozději do 30.4.2009 na vlastní náklady 
geodetické vytýčení převáděného pozemku. Kupující se za tímto účelem zavazuje 
poskytnout k výzvě prodávajícího osobě provádějící geodetické vytýčení pozemku 
veškerou nutnou součinnost.“ 

q) poskytnutí dotace TJ Sokol Rudoltice na rok 2009, a to na pokrytí provozních nákladů 
fotbalových mužstev a rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže v obci Rudoltice ve 
výši 50.000,- Kč. 

r) zapojení obce Rudoltice do přípravy a realizace projektu Cyklostezka Lanškroun – 
Česká Třebová. 
 
Finanční spoluúčast ve výši 1/10 nákladů připadajících na dotčené obce (města) na 
přípravu a realizaci projektu Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová. 
 
Finanční spoluúčast ve výši 250.000,- Kč na přípravu projektu Cyklostezka Lanškroun 
– Česká Třebová v roce 2009. 

s) příspěvek Fondu ohrožených dětí ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu obce. 



 

t) vyplacení odměn za celoroční přípravu a realizaci Rudoltického zpravodaje v roce 
2008, a to následovně: 
Předsedkyni Kulturně-informační komise p. Marcele Macháčkové ve výši 4.000,- Kč. 
Členu Kulturně-informační komise p. Petru Macháčkovi ve výši 4.000,- Kč. 

u) bezplatné zapůjčení sálu TJ Sokol Rudoltice na dny 24. a 25. ledna 2009 za účelem 
uspořádání tradičního Sportovního plesu. 

v) organizování VEŘEJNÉ SLUŽBY v obci Rudoltice pro osoby v hmotné nouzi v roce 
2009. 

w) finanční dar pro 1501. obyvatele obce Rudoltice ve výši 5.000,- Kč. 
 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) informace starostky ohledně její činnosti týkající se chodu obce. 
b) zahájení veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu čp. 605 v Rudolticích dnem 

27.12.2008 dle rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 22.12.2008, č.j. 
KrÚ 53891/2008. 

c) stanovisko MF ČR ve věci aplikace ust. § 11a zák. č. 553/1991 S., o obecní policii, ve 
znění účinném od 1.1.2009. 

d) termín Vítání občánků a oslav 1500 obyvatel obce Rudoltice, stanovený na 8. 2.2009. 
e) oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o rekonstrukci venkovního vedení nízkého napětí 

v části obce Rudoltice dle přiloženého nákresu, kdy projektová dokumentace bude 
zpracována v r. 2009 a vlastní realizace proběhne v dalších letech. 

f) změnu hlavního stavbyvedoucího obecní bytové výstavby v lokalitě Zámeček, kterým 
se, počínaje 1.1.2009, stává p. M.P. 
 

3) Obecní zastupitelstvo zrušuje: 
 

a) níže uvedené zmařené investice: 
Aquacentrum, účtované na 042 org. 1 – 488 635,- Kč 
Cyklostezka Luková, účtováno na 042 org. 7 – 8 242,50 Kč 
Zámeček související výdaje do 31.12.2007, účtováno na org. 3 – 315 567,99 Kč 

 
 
 
Zapsala: Veronika Brůnová 
Přepsala: Michaela Zvárová 
 
Ověřili:  
Daniel Žáček 
Iva Stránská 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 


