
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 29. 1. 2009 

 Nezveřejněné části tohoto zápisu (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. 3 usnesení č. OZ/21/12/08  
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
5) Stížnosti 
6) Darovací smlouva (Obec Krasíkov – Obec Rudoltice) 
7) Darovací smlouva (Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
8) Darovací smlouvy (J.B. a P.B. – Obec Rudoltice) 
9) Přesuny finančních darů z účtu obce na účet veřejné sbírky 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene (Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Obec 
Rudoltice) 

11) Mandátní smlouva (Obec Rudoltice – ing. Antonín Smejkal) 
12) Dohoda o ukončení náj. smluv (Obec Rudoltice – Vision Rudoltice s.r.o.) 
13) Náj. smlouva na nebyt. prostory (Obec Rudoltice – Vision Rudoltice s.r.o.) 
14) Smlouva o provozování obecního vodovodu (Obec Rudoltice – VAK Jablonné nad 

Orlicí, a.s.) 
15) Rozpočtové opatření č. 8/2008 a 1/2009 
16) Změna účtování účtu obce  
17) Žádost o poskytnutí úvěru  
18) Přepojištění obecního majetku a odpovědnosti za škodu 
19) CZECHPOINT, elektronizace veřejné správy 
20) Výsledky zpětné lustrace absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti určené 

k bydlení v KN  
21) Žádost o přidělení sociálního bytu – opakované projednávání  (M.F.) 
22) Zápis ze schůzky Stavebně-bytové komise č. 1/2009 
23) Změna pravidel pro přidělování bytů + dotazník zájemce o byt 
24) Výběrové řízení na obsazení bytu ve vlastnictví obce (čp. 264, 261) 
25) Výpověď z nájemního bytu (M.B.) 
26) Žádost o prominutí smluvní pokuty (M.T.) 
27) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí) 
28) Žádost o zpevnění obecní komunikace + vybudování veř. osvětlení (O.V.) 
29) Žádost o odkup pozemku (M.N.) 
30) Žádost o prominutí platby místního poplatku ze psů (V.K. – E.K.) 
31) Cyklostezka - informace 
32) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje (veřejnoprávní smlouva č. 1/2008) 
33) Různé 

• postup oprav domu čp. 605 v lokalitě Zámeček 
34) Diskuse 

 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Žáček, Stránská, Řehoř 
Nepřítomni: Kolomý 
 



 

Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
 
1) Zahájení jednání ve 19.00 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu: 

• doplnění programu o bod č. 2a) – Oznámení zastupitelky Ivy Skalické o 
své rezignaci 

• doplnění programu o bod č. 5a) – Rozhodnutí Ministerstva financí o 
povolení posečkání zaplacení odvodů a penále  

• doplnění programu o bod č. 13a) – Žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (K.M.) 

• doplnění programu o bod č. 14a) – Kupní smlouva a smlouva o věcném 
předkupním právu (Obec Rudoltice – Z.Ch.) 

• doplnění programu o bod č.25a) – Žádost o výměnu bytu (Samir Braik) 
• doplnění programu o bod č. 33) – Dohoda o úhradě neinvestičních 

nákladů (město Lanškroun – obec Rudoltice) 
• doplnění programu o bod č. 34) – Nařízení vlády ze dne 5.1.2009, kterým 

se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
• doplnění programu o bod č. 35) – Finanční vypořádání neinvestiční 

dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva 
krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

• doplnění programu o bod č. 36) – Informace o obecních lesích, 
vyhodnocení hospodaření 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO:  6   
        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:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
2a) Oznámení zastupitelky Ivy Skalické o své rezignaci 
 
Čtena rezignace zastupitelky Ivy Skalické. 
 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci zastupitelky Ivy Skalické na funkci zastupitelky 
obce Rudoltice a předsedkyně pozemkové komise. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce oslovením dalšího kandidáta za stranu ČSSD dle 
výsledků komunálních voleb v říjnu 2006. 
 

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

        PRO:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/21/12/08  
 
OZ pověřuje: 
 

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

- stále probíhá 
 

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

- provedeno 
 
 

      
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
  
30.12. – schůzka se zástupcem spol. Claims adjusters s.r.o. p. Kratochvílem 
 - schůzka s nájemníky domu čp. 265 (neshody mezi nájemníky) 
 - schůzka s nájemníky domu čp. 619 (stížnost na chování nájemníků, psi) 
31.12. – schůzka s p. Perchlíkem (přístup na soukromý pozemek) 
5.1.  – nástup OPP p. Holý 
 - jednání s p. Málkem (nájemní smlouva na p.p.č. 1018/2) 
 - pracovní porada 
6.1. - jednání s účetní firmou 
7.1. - Český rozhlas 
 - Svitavy – RK Mouřenín s.r.o. 
8.1. - schůzka se zájemcem o koupi parcely v lokalitě Zámeček 
 - schůzka ohledně zák. 300/2008, žádosti o dotaci Czech POINT (MěÚ La) 
9.1. - schůzka s nájemnicí (vlastnictví nemovitosti) 
 - prohlídka bytu (plíseň) 
 - pohovor s nájemnicí domu čp. 265 (stížnost) 
12.1. - dovolená 
13.1. - jednání se zástupcem KÚ ÚO (převzetí hranic pozemků) 
 - schůzka s nájemníky domu čp. 605 – prohlídka stavu bytů 
 - pracovní porada 
14.1. - jednání se zástupcem Krajského úřadu PK (příspěvek na pomoc obyvatelům čp. 605) 
 - schůzka s nájemníky domu čp. 601 (řešení problémů v sušárně) 



 

 - posezení s důchodci 
15.1. - dovolená 
16.1. - stížnost na nájemnici (dům čp. 619) 
17.1. - stížnost na nájemníka (dům čp. 264), příjezd MěP La 
19.1. - OPP Holý (harmonogram) 
 - jednání s nabídkou investora (fotovotaická elektrárna) 
20.1. - jednání s ing. Hubeným v sídle VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.  
 - schůzka SBK 
21.1. - jednání s účetní firmou 
 - jednání s obch. specialistou Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
 - schůzka s RK Mouřenín, a.s. (dvojí kontrola lustrace) 
22.1. - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
26.1. - Policie ČR 
 - jednání s obch. specialistou Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
 - měření chloru s pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích 
27.1. - seminář katastru nemovitostí (Pardubice) 
28.1. - návštěva poslance Váni 
 - kontrolní měření chloru v obecním vodovodu s pracovníky ZÚ Pardubice 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky ohledně její činnosti týkající se chodu 
obce. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Stížnosti 
 
Čteny jednotlivé stížnosti a jejich postup řešení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5a) Rozhodnutí Ministerstva financí o povolení posečkání zaplacení odvodů a penále 
 
Čteno Rozhodnutí Ministerstva financí o povolení posečkání zaplacení odvodů a penále za 
porušení rozpočtové kázně ze dne 19.1.2009. 
 
Bártlová: Podávali jsme několik opravných prostředků – Žádost o prominutí na Ministerstvu 
financí, Žádost o posečkání na Finanční ředitelství a dále odvolání. Žádost o posečkání se 
podávala z toho důvodu, aby nám neběželo penále. Takže tímto rozhodnutím nám sdělují, že 



 

opravdu s těmi platbami posečkávají do vydání rozhodnutí, max. však do 30.6.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí o povolení posečkání 
zaplacení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 19.1.2009 doručené právní 
zástupkyní obce dne 22.1.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
6) Darovací smlouva (Obec Krasíkov – Obec Rudoltice) 
 
Čtena darovací smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Krasíkov jako dárcem a 
Obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 
3.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Darovací smlouva (Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
 
Čtena darovací smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Lanškroun jako 
dárcem a Obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové 
hodnotě 10.000,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Darovací smlouvy (J.B. a P.B. – Obec Rudoltice) 
 
Čteny darovací smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi P.B. 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 J.B. jako dárcem a Obcí 
Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 12.000,- 
Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Přesuny finančních darů z účtu obce na účet veřejné sbírky 
 
Bártlová: Nejen tyto darované částky ale i další částky, které byly nashromážděny od doby 
požáru, přesuneme z účtu obce na účet sbírky, který byl z tohoto důvodu zřízen. 
 
Čten rozpis darů. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních darů poskytnutých obci Rudoltice ze ZBÚ na 
účet sbírky pro pomoc občanům z vyhořelého domu čp. 605 v Rudolticích č. 43-
3767390247/0100 dle přiloženého rozpisu v celkové výši 47.000,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Smlouva o zřízení věcného břemene (Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová: Obec je zde jako povinná z věcného břemene, Telefónica O2 jako oprávněná 
z věcného břemene. Jedná se o p.p.č. 4216/1, na které stojí výrobní hala ZV KOVO. Věcné 
břemeno se zřizuje za účelem provozu, údržby a oprav podzemního vedení, a to ve prospěch 
oprávněného z věcného břemene. Sjednává se na dobu neurčitou a zřizuje se za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která byla stanovena dohodou ve výši 120,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako oprávněným z věcného břemene a Obcí Rudoltice 
jako povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je věcné břemeno užívání části  p.p.č. 
4216/1 za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 



 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
11) Mandátní smlouva (Obec Rudoltice – ing. Antonín Smejkal) 
 
Bártlová: Jako taková je tato smlouva již podepsaná a běží. Došlo pouze ke změně výše 
úplaty, a to směrem dolů. 
 
Čtena mandátní smlouva. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako 
mandantem a ing. Antonínem Smejkalem jako mandatářem, jejímž předmětem je závazek 
mandanta k provádění výkonu hlavního stavebního dozoru investora, zajištění dodržení 
podmínek stavebního povolení a případných opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby a péče o systematické doplňování stavební dokumentace tak, aby byla 
v souladu s platnými zákony a předpisy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Dohoda o ukončení náj. smluv (Obec Rudoltice – Vision Rudoltice s.r.o.) 
 
Žáček: Na základě kontroly FÚ se dozjišťovalo, jaké jsou vůbec nájemní vztahy mezi obcí a 
spol. Vision Rudoltice, s.r.o. Došli jsme k tomu názoru, že smlouvy jsou nesmyslné, takže se 
staré nájemní smlouvy zrušily a vytvořily se smlouvy nové na prostory, které spol. Vision 
Rudoltice, s.r.o. skutečně užívá. 
 
Čtena Dohoda o ukončení nájemních smluv. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemních smluv mezi Obcí 
Rudoltice jako pronajímatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem 
jsou nájemní smlouvy na nebytové prostory ze dne 1.7.1995 a 30.12.2004. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



 

 
13) Nájemní smlouva na nebytové prostory (Obec Rudoltice – Vision Rudoltice s.r.o.) 
 
Čtena Nájemní smlouva na nebytové prostory. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostor v budově čp. 95 v Rudolticích. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
(K.M.) 
 
Čten návrh smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Rudoltice a K.M., bytem 
Ostrov XXX, jejímž předmětem je pronájem p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o 
výměře 3145 m2 na dobu 5 let, počínaje 1.1.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Smlouva o provozování obecního vodovodu (Obec Rudoltice – VAK Jablonné nad Orlicí, 
a.s.) 
 
Bártlová: S jednatelem společnosti Vision Rudoltice, s.r.o. jsme navštívili spol. VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s.. Domluvili jsme si schůzku s Ing. Ivo Hubeným, technickým 
náměstkem. Všichni víme, že vodovod tu není v dobrém stavu, rozhodli jsme se tuto situaci 
opravdu řešit. Musím říci, že jsem byla překvapená, protože jsme zjistili, že naše voda je o 6,- 
Kč na kubík dražší a uzavřením této provozovatelské smlouvy získáme jejich cenu. 
Podotýkám, že se jedná pouze o vodné, smlouvu na provozování kanalizací jsme s nimi 
uzavřít nechtěli, protože mají naopak stočné vysoké. 
 
Čtena Smlouva o provozování obecního vodovodu. Zjištěno, že je ve smlouvě nesoulad 
ohledně možné jednostranné výpovědi. 
 
Projednání bodu se odkládá na příští zasedání. 
 
Návrh usnesení: 



 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k upřesnění návrhu smlouvy o provozování 
obecního vodovodu ohledně možné jednostranné výpovědi. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14a) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – Z.Ch.) 
 
Čtena kupní smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice a Z. Ch., bytem XXX, na prodej p.p.č. 4218/12 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 242.280,- 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 
 
 
15) Rozpočtové opatření č. 8/2008 a 1/2009 
 
Čtena Rozpočtová opatření č. 8/2008 a č. 1/2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2008, dle kterého se 
zvyšují příjmy v částce 1 279,8 (v tis. Kč) a zvyšují se výdaje v částce 1 279,8 (v tis. Kč) dle 
přiloženého rozpisu, který je nedílnou součástí rozpočtového opatření. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 1/2009, dle kterého se 
zvyšují příjmy v částce 179 500,- Kč (globální dotace) a zvyšují se výdaje v částce 35 700- Kč 
(VS komerční pojištění) a 143 800,- Kč (ZŠ údržba) 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16) Změna účtování účtu obce  
 
Žáček: Jelikož má obec několik bankovních účtů a účtuje na nich jak hlavní tak hospodářskou 
činnost, ten účet je vedený pouze pod hospodářskou činností a musí se to složitě přeúčtovávat, 
pokud na něj přijde nějaká platba z hlavní činnosti, poprosila nás paní účetní, abychom ten 



 

účet převedli do hlavní činnosti, což pokud se stane, tak potom z hlavní činnosti budeme 
vykazovat hospodářskou činnost. Přesune se to pouze z leva doprava, nic se neděje. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2009 změnu účtování účtu obce č. 
8453160257/0100 z účtu hospodářské činnosti obce (241 80) na účet hlavní činnosti obce 
(231 11). Hospodářská činnost obce bude vedena na položce rozpočtové skladby 8901. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Žádost o poskytnutí úvěru  
 
Bártlová: Na konci července 2008 jsme došli k závěru, že by bylo potřeba vzít si úvěr na 
dokončení výstavby III. etapy, tzn. na dokončení bytové výstavby a infrastruktury. Ta snaha o 
získání úvěru nedopadla příliš dobře, protože o měsíc později tu byla kontrola FÚ a bylo nám 
řečeno, že nám úvěr poskytnut nebude. V tuto chvíli se domníváme, že nám bude chybět již 
pouze 6 mil. Kč a otázka je, zda-li vůbec chybět budou. Myslíme si, že ty finance ani chybět 
nebudou, protože jsme opravdu nějaké peníze našetřili, ale je to spíše takové jištění, protože 
jsme vyhlásili výběrové řízení a byl by to velký problém, kdybychom pak neměli prostředky 
na dofinancování. Se zastupiteli jsme se shodli, že pokud nebude potřeba, tak ten případně 
získaný úvěr nevyužijeme a pokud bychom ho využili, tak pouze za účelem dobudování, příp. 
opravy  infrastruktury v obci, na obecní bytovou výstavbu nikoli. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení jednání o poskytnutí úvěru ve výši 6 000 000,- Kč 
s účelem dobudování infrastruktury v obci. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce ve spolupráci s jednatelem společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. p. Liborem Dostálem jednáním o poskytnutí úvěru. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
18) Přepojištění obecního majetku a odpovědnosti za škodu 
 
Bártlová: V souvislosti s požárem domu čp. 605 jsem zjistila, že není podpojištěn pouze 
majetek na Zámečku ale i veškerý majetek v obci. Pokud přepojistíme těch 20 bytových 
domů, ročně zaplatíme za všechny tyto domy cca 20.000 Kč navíc, což je v porovnání 
s hodnotou tohoto majetku opravdu malá částka. Mj. ještě nebyly pojištěny 4 čtyřdomky na 
Zámečku. Bylo mi řečeno, že stavby se pojišťují na odhadní cenu, takže jsme se dohodli, že ty 
čtyřdomky pojistíme na částku 5mil. Kč. 
 
Čtena pojistná smlouva č. 8602683151 na obytné bytové domy ve vlastnictví obce Rudoltice 



 

čp. 625, 626, 627 a 628. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 8602683151 na obytné bytové 
domy ve vlastnictví obce Rudoltice čp. 625, 626, 627 a 628. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahájení jednání starostkou obce za účelem navýšení 
pojistných částek nemovitého majetku ve vlastnictví obce Rudoltice a dále navýšení počtu 
obyvatel v pojištění odpovědnosti za škodu u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
19) Czech POINT, elektronizace veřejné správy 
 
Bártlová: Byla jsem na jednání na Městském úřadě v Lanškrouně. Ministerstvo vnitra chce, 
aby si každá obec pořídila Czech POINT, protože je to v podstatě základ elektronizace 
veřejné správy.. MV ČR byla vyhlášena výzva dne 1. prosince 2008 a trvá do konce března. 
Je to velmi výhodné, protože zafinancují 85% nákladů projektu s tím, že si obce dofinancují 
zbylých 15% tj. cca. 15.000 Kč. Bohužel my máme problém, protože při zpracování žádosti 
jsem samozřejmě narazila na prohlášení zástupce obce o tom, že k podání žádosti nemá obec 
žádné závazky vůči orgánům veřejné správy např. za odvody, za porušení rozpočtové kázně 
atd. Upozorňují na případné trestní následky v případě nepravdivých údajů zde uvedených. 
Konzultovala jsem to s Městských úřadem v Lanškrouně, ten to zkonzultoval s Ministerstvem 
vnitra. Ministerstvo vnitra poradilo, aby nám Ministerstvo financí vydalo dobrozdání, že nám 
bude ten dluh prominut. 
 
 

Druh dotace/zdroje spolufinancování  Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích  

v % 
Dotace ze  strukturálního fondu ERDF  
(dále jen „SF“) 1 

 85% 

Národní veřejné zdroje – obecní rozpočet  15% 
Celkové způsobilé výdaje  100 % 

 
 
Bártlová: S ohledem na naši situaci navrhuji toto usnesení: 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného 
operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ na základě výzvy vyhlášené 
MV ČR a spolufinancování obce ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu za předpokladu, že 
obec nebude mít k datu podání žádosti žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě 
splatnosti.  
                                                 
 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Ve 20.00 hod. odchází zastupitel Řehoř. 
 
20) Výsledky zpětné lustrace absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti určené k 
bydlení v KN  
 
Bártlová: Jak jsem uvedla v zpravodaji, při první kontrole FÚ nalezl 4 „hříšníky“ nájemníky, 
kteří vlastní nemovitost ačkoliv podepsali prohlášení, že tomu tak není. Za každého takového 
hříšníka obec dostala vratku dotace ve výši 630.000,- Kč. My jsme mj. do žádosti o prominutí 
napsali, že to samozřejmě všechno napravíme, protože máme dálkový přístup do katastru 
nemovitostí, který byl zdarma pro tyto účely zřízen. Nájemníky můžeme takto lustrovat. Já 
jsem je takto vylustrovala a nalezla jsem jich, bohužel, celkem 11. Tito již obdrželi písemnou 
výzvu k vyklizení bytu a bylo jim sděleno, že obec odstupuje od nájemní smlouvy, protože 
byla uvedena v omyl tím, když bylo nepravdivě podepsáno prohlášení o vlastnictví 
nemovitosti. Tento krok jsme udělat museli, protože při příští kontrole FÚ tyto nájemníky 
nalezne, stejně jako já, a nastoupily by další sankce. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky zpětné lustrace absence vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví nemovitosti určené k bydlení v KN. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
21) Žádost o přidělení sociálního bytu – opakované projednávání (M.F.) 
 
Bod předsunut na začátek zasedání OZ z důvodu avizovaného brzkého odchodu zastupitele 
Řehoře ze zasedání. Bod projednáván v celkovém počtu 6 zastupitelů. 
 
Čtena žádost o přidělení sociálního bytu paní M.F. 
 
Bártlová: Ve smyslu ust. § 83 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, opětovně 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.“ 
 
Na dotaz starostky obce, zda zastupitelstvo shledává důvody pro vyloučení starostky 
z projednávání žádosti, zastupitelstvo obce důvody pro vyloučení starostky obce 
z projednávání žádosti o přidělení sociálního bytu podanou paní Milenou Frišovou dne 
4.12.2008 jednomyslně neshledává. 
 
Starostka obce se i přesto hlasování nezúčastňuje. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení sociálního bytu o velikosti 2+1 v čp. 265 paní M.F. po 
vypršení nájemního vztahu současného nájemce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
22) Zápis ze schůzky Stavebně-bytové komise č. 1/2009 
 
Čten zápis ze schůzky. 
 
Čtena Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 1/2009 a 2/2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze schůzky Stavebně-bytové komise č. 1/2009. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 1/2009, kterým 
došlo k odvolání zastupitele Vladimíra Řehoře z funkce předsedy a člena Stavebně-bytové 
komise s účinností od 1.2.2009. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 2/2009, kterým 
došlo ke jmenování zastupitele Daniela Žáčka do funkce předsedy Stavebně-bytové komise 
s účinností od 1.2.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
23) Změna pravidel pro přidělování bytů + dotazník zájemce o byt 
 
Bártlová: Praxí jsme zjistili, že je tu trošku problém, a to, že někteří noví nájemníci mají 
dluhy z dob minulých u spol. ČEZ, RWE apod. a my, protože o tom nevíme, jim přidělíme 
byt. Pak nastává problém, kdy jim není připojena elektřina a plyn, dokud nevyrovnají dlužné 
pohledávky z minulého období. Následně se zde vyskytují stížnosti, jako např. že někteří 
nájemníci si svítí svíčkami, topí plynovou bombou apod. Po konzultaci s právním zástupcem 
obce a správcem bytového fondu můžeme vytvořit tzv. Dotazník pro žadatele o přidělení 
bytu. Tento dotazník jim zašleme s tím, že chceme, aby přinesli potvrzení stávajícího 



 

pronajímatele, pokud je některý ze žadatelů v nájemním vztahu o tom, že žadatel ke dni 
vystavení nedluží na nájemném či službách, potvrzení dodavatele elektrické energie a plynu o 
bezdlužnosti žadatele. Pokud tento dotazník nedodají, nebude jim byt přidělen. Tento 
dotazník pro nás nebude až tak důležitý, ale chtěli bychom, aby k tomu stavebně-bytová 
komise přihlížela. V tomto směru navrhuji upravit pravidla, a to bod č. 5 následovně: 
Stavebně-bytová komise je povinna se při posuzování žádostí řídit podmínkami pro přidělení 
bytu stanovenými jednotlivými poskytovateli dotace (příloha č. 2) a dále je povinna vzít 
v úvahu Dotazník pro žadatele o přidělení bytu (příloha č. 3), který je každý žadatel povinen 
vyplnění předložit stavebně-bytové komisi. 
 
Čten návrh dotazníku pro žadatele o přidělení bytu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Pravidel pro přidělování obecních bytů, a to tak, že bod 
č. 5 zní: „SBK je povinna se při posuzování žádostí řídit podmínkami pro přidělení bytu 
stanovenými jednotlivými poskytovateli dotace (příloha č. 2) a dále je povinna vzít v úvahu 
Dotazník pro žadatele o přidělení bytu (příloha č. 3), který je každý žadatel povinen vyplněný 
předložit na požádání SBK. 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako přílohu č. 3 Pravidel pro přidělování obecních bytů -  
„Dotazník pro žadatele o přidělení bytu“.  
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
24) Výběrové řízení na obsazení bytu ve vlastnictví obce (čp. 264, 261) 
 
Bártlová: Po projednání s SBK navrhuji vyhlásit výběrové řízení na obsazení bytových 
jednotek v domě čp. 261 a 264. Jedná se o uvolněné bytové jednotky po p. F. (261/8), p. Š. 
(261/13) a p. H. (264/4). 
 
Jako hlavní kritérium navrhuji stanovit výši předplaceného nájmu, nejnižší nabídka u 1+1 ve 
výši 100.000,- Kč, u 2+1 ve výši 150.000,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytových jednotek ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a to: bytu č. 4 o velikosti 2+1 v II. NP domu čp. 264, bytu č. 8 o 
velikosti 1+1 v II. NP domu čp. 261 a bytu č. 13 o velikosti 1+1 ve III. NP  domu čp. 261 za 
podmínek uvedených v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



 

25) Výpověď z nájemního bytu (M.B.) 
 
Čtena výpověď podaná p. M.B.. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 v domě čp. 613 podanou p. 
M.B. dne 8.1.2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje správce bytového fondu zajištěním nového nájemníka dle 
schváleného pořadí náhradníků. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
25a) Žádost o výměnu bytu (S.B.) 
 
Bártlová – P. B. podal žádost o přidělení konkrétního bytu v domě čp. 601, ve kterém již 
bydlí (byt č. X). Tento byt je, jak jsme si se stavbyvedoucím i stavebním dozorem ověřili, 
v současné době ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a je nutné jej řádně opravit, což 
bude časově náročné, a proto navrhuji přidělit manželům B. byt dle jejich žádosti.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dohodu o ukončení nájmu bytu č. 7 v domě čp. 601 
uzavřenou mezi obcí Rudoltice a Z.T.. 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě čp. 601 p. S.B., a to z důvodu 
špatného stavebně-technického stavu bytu č. 601/1, jehož dosavadním nájemcem je p. S.B. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
26) Žádost o prominutí smluvní pokuty (M.T.) 
 
Bártlová: Jedná se o žádost o prominutí smluvní pokuty pana M.T., který měl nájemní 
smlouvu k bytu v domě čp. 613 a dle mých informací v tomto domě ani nikdy nebydlel. 
K dnešnímu dni má dluh ve výši bezmála 60.000 Kč. Matka pana T. předložila plnou moc ve 
věci vyřizování ohledně ukončení nájemní smlouvy a požádala o odpuštění smluvní pokuty, 
což by v tuto chvíli byla částka kolem 12.000 Kč s tím, že předložila několikero dokumentů o 
tom, že pan T. dluží na několika místech. Paní T. žádá, že pokud mu budou odpuštěny 
smluvní pokuty, zavazuje se hradit zbylou částku ve výši 2.500,- Kč měsíčně na účet obce. Na 
základě těch předložených dokumentů bude s největší pravděpodobností těžké na panu T. 
něco vymáhat, jedná se mj. i o přednostní pohledávky státu. Myslím si, že bychom mu to 
mohli eventuálně prominout, ale za podmínky, že budou obci uhrazeny veškeré ostatní dlužné 
pohledávky, vyčíslené k datu podpisu uznání dluhu. 
 
Čtena žádost o prominutí smluvní pokuty panu M.T. 



 

 
Rezek: My už jsme o této záležitosti mluvili a já jsem patřil mezi ty, kteří se toho báli, ale 
nakonec jsem došel ke stejnému závěru, který tu byl vysloven. Ten člověk je pro nás naprosto 
bezcenný v tom ohledu, že by ten dluh někdy zaplatil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí platby smluvních pokut ve výši 580,- Kč za rok 2007 
a ve výši 12.680,- Kč za rok 2008 panu M.T., nar. XXX, za podmínky, že budou obci uhrazeny 
veškeré dlužné pohledávky, vyčíslené k datu podpisu uznání dluhu. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
27) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí) 
 
Bártlová: Dne 13. 1. 09 byla doručena obci žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od 
KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí ve smyslu smlouvy o poskytování dotace 
z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice. 
Dle předloženého vyúčtování neinvestiční dotace mají právo na poskytnutí dotace ve výši 
100.000,- Kč. Na tuto dotaci mají nárok do té doby, než jejich roční tržby nepřekročí 6mil. 
Kč. 
 
Dotaz: Mělo by se dbát především na dodržování pracovní doby a zásobování. Nemohou mít 
přece tržby, pokud mají věčně zavřeno. Vždyť oni mají 2,5hod. přestávku na oběd a pak mají 
otevřeno od 14 – 17.hod. 
Bártlová: Já je nakontaktuji a určitě se na tohle přeptám. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování neinvestiční dotace společností KONZUM, 
o.d. Ústí nad Orlicí poskytnuté v r. 2008 z rozpočtu obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí dotace z rozpočtu obce společnosti KONZUM, 
obchodní družstvo Ústí nad Orlicí ve výši 100.000,- Kč na rok 2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
28) Žádost o zpevnění obecní komunikace + vybudování veř. osvětlení (O.V.) 
 
Bártlová: Jedná se o žádost o zpevnění obecní komunikace a vybudování veřejného osvětlení 
pana O.V. 
 
Kohoutová: Já jsem místo navštívila a ta cesta sice není asfaltová, ale ty jsou málokde. Přístup 



 

k domu ale je, protože pan V. parkuje přímo u domu. Jaký je podklad momentálně posoudit 
nemohu, protože je zamrzlo. Rozhodně se tam ale dá dostat lépe než ke kterémukoliv domů, 
který je vzdálen více od obce. 
 
Bártlová: Žadatel žádá o zpevnění obecní komunikace a vybudování veř. osvětlení, což je 
velice nákladné. Máme v rozpočtu sice stanoveny prostředky na veřejné osvětlení, ale to je na 
opravy osvětlení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere žádost p. O.V. ze dne 18.12.2008 na vědomí a ukládá obecnímu 
úřadu odpovědět žadateli tak, že v rozpočtu obce na rok 2009 pro tyto investice nebyly 
vyčleněny žádné finanční prostředky. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
29) Žádost o odkup pozemku (M.N.) 
 
Čtena žádost pana M.N. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 365/1 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. 365/1  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
30) Žádost o prominutí platby místního poplatku ze psů (V.K. – E.K.) 
 
Čtena žádost paní E.K. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí platby místního poplatku ze psů ve výši 100,- Kč 
poplatníku V.K., nar. XXX – opatrovnici p. E.K., nar. XXX, která je držitelkou průkazu ZTP/P 
i držitelkou psa. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
31) Cyklostezka - informace 



 

 
Čteno:  
- Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územních řízení a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání na 17.2.09 (Městský úřad Lanškroun – odbor stavební úřad) 
- Souhlas s odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu (Městský úřad Lanškroun – 
odbor životního prostředí) 
- Rozhodnutí o vyhovění žádosti Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko a povolení 
připojení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice k p.p.č. 3911/4 v k.ú. La, 1598/31 v k.ú. La, 
3949 v k.ú. La a 4245/52 v k.ú. Rudoltice u La (Městský úřad Lanškroun – Odbor dopravy a 
silničního hospodářství) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu projektu cyklostezky v části 
Lanškroun – Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
32) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje (veřejnoprávní smlouva č. 1/2008) 
 
Čteno rozhodnutí KÚ PK, doručené obci dne 15.1.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 
13.1.2009, čj. KrÚ 1612/2009, kterým uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 
1/2008 mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
33) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů (město Lanškroun – obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Jedná se o náklady na povinnou školní docházku žáků, kteří navštěvují 
lanškrounské základní školy. 
 
Čtena Dohoda u úhradě neinvestičních nákladů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní 
školní docházku žáků mezi městem Lanškroun jakožto příjemcem a obcí Rudoltice jakožto 
plátcem, jejímž předmětem je úhrada neinvestičních nákladů připadající na úhradu nákladů 
spojených s plněním povinné školní docházky 57 žáků v období od 1.9. do 31.12.2008, a to ve 
výši 117.933,- Kč. 



 

 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
34) Nařízení vlády ze dne 5.1.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 
Bártlová: Vláda dne 5.1.2009 rozhodla o změně odměn za výkon funkce členů zastupitelstev. 
Jedná se o navýšení odměn členů zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí v souladu s Nařízením vlády č. 20/2009 ze dne 5.1.2009, s 
účinností od 23.1.2009, kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, následující výši měsíční odměny 
starostky obce p. Bártlové: 41.640,- Kč  (27.425 + 13.038 + /194,90 x 6/=41.632,40 Kč) 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje, počínaje 1.2.2009, měsíční odměny členů zastupitelstva obce 
takto:  
místostarostka obce p. Kohoutová: 11.000,- Kč 
předseda finančního výboru p. Rezek: 1.660,- Kč 
předseda výboru+člen komise p. Stránská: 2.540,- Kč 
předseda komise + člen výboru p. Žáček: 2.540,- Kč 
p. Řehoř: 540,- Kč 
p. Kolomý: 540,- Kč 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
35) Finanční vypořádání neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb 
do zastupitelstva krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
 
Bártlová: Jsme povinni do 15. února vyúčtovat finanční vypořádání neinvestiční dotace. 
Dostali jsme 20.000,- Kč na volby do zastupitelstev krajů, použito bylo k 31.12.2008 celkem 
18.861,60 Kč a nedočerpali jsme 1.138,40 Kč a tuto částku musíme vrátit zpět do státního 
rozpočtu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční vypořádání neinvestiční dotace na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, 
vyhlášených na 17. a 18. října 2008. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 

36) Informace o obecních lesích, vyhodnocení hospodaření – p. Papík 
 
Vyhodnocení hospodaření za rok 2008 v Obecních lesích Rudoltice 
 
Pěstební činnost:  

Prořezávka 26394 

Pú - do 40 let 14400 

Zalesnění 35041,25 

Vyklízení klestu 104592,5 

Lapáky a lapače 5600 

OMLP - drátěné pletivo 28600 

OMLP - nátěry 3610 

OMLP - postřik klikorok 1837,5 

Ožínání celoplošné  13920 

Ostatní práce - JMP 22240 

Ostatní práce - ručně 4500 
Dočišťování holin po 
těžbě 7040 

  

Celkem: 267775,25 
 
Těžební činnost:      

IQ - průměrné zpeněžení  ….1051,1 162,75 m3 …………….. 171069,7 

IIQ - průměrné zpeněžení  …. 358 421,79 m3 …………….. 151013,4 

IIIQ- průměrné zpeněžení  …. 583,3 
1657,31 
m3 …………….. 966758,8 

IVQ - průměrné zpeněžení  …. 353,5 242,46 m3 …………….. 85698,2 

       

Celkem:       

2484,31 m3 1 374 540,10 Kč 

Celkem průměrné zpeněžení 553,30 Kč 

       

Prodej dříví v drobném (samovýroby) 13 984,50 Kč 

Dotace pro rok 2008 57 412 Kč 

       

       
Zisk obce za rok 

2008      

Pěstební činnost -267 775,25 Kč 

Těžební činnost 1 374 540,10 Kč 

Dotace 57 412 Kč 

Prodej dříví v drobném (samovýroby) 13 984,50 Kč 

       

       



 

Celkem:     1 178 161,35 Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení hospodaření za rok 2008 v obecních lesích 
Rudoltice předložené panem Zdeňkem Papíkem, správcem obecních lesů. 
         
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
37) Různé 

• postup oprav domu čp. 605 v lokalitě Zámeček 
 
Bártlová: V pondělí 2. února se bude konat „kontrolní den“ všech zainteresovaných osob, 
co se týče výstavby a oprav apod. Mělo by se snad domlouvat na tom, kdy by se mohli 
stěhovat první nájemníci do přízemí. Nechali jsme si udělat několikero znaleckých 
posudků na pevnost příček, na podlahy. Je tam zapojená elektřina, vysoušeče v přízemí 
nemají už v podstatě co na práci, v II. NP je to o něco horší, potom co povolily mrazy. Je 
zapojeno i topení na plyn, takže topíme a větráme. Od toho požáru jsme odpojili elektřinu, 
plyn a vodu a s nájemníky jsme se domluvili, že do uvedení bytů do původního stavu bude 
toto hradit obec. Dále jsme se domluvili na tom, že to III. NP se bude rekonstruovat déle a 
bude to delší doba, než se tam někteří nájemníci nastěhují, dáme jim nějakou slevu na 
nájemném, pokud stavební úřad povolí, aby tam nájemníci bydleli po dobu té 
rekonstrukce III. NP. 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, počínaje prvním dnem následujícího měsíce po opětovném 
nastěhování do nájemního bytu v čp. 605, pro nájemníky slevu na nájemném do dokončení 
rekonstrukce III. NP domu ve výši 20 %. 
Zastupitelstvo obce schvaluje, počínaje 11.12.2008, do opětovného převzetí nájemního bytu 
k užívání nájemníkům domu čp. 605 úhradu spotřeby elektřiny, plynu a vody v jednotlivých 
bytech a společných prostorách z rozpočtu obce. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

• odborné vyjádření k požáru ev. č. 5308005240 
 
Čteno odborné vyjádření HZS k požáru. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Odborné vyjádření k požáru ev. č. 5308005240. 
 
 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Diskuse: 
 
Dotaz: V poslední době jsem si všiml, že je cítit voda chlórem. 
Bártlová: Tohle se řešilo mezi vánočními svátky, po dvou dnech se mi podařilo někoho 
sehnat, aby udělal odběr, který byl tenkrát v normě. Teď se stalo to, že ten chlór byl až dost 
cítit. Musím říci, že já jsem to pocítila až následující den potom, co si lidé stěžovali na 
internetu. Zavolala jsem Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích a provedli jsme 3 kontrolní 
měření. Jedno v provozovně kadeřnictví paní Tejklové a dva odběry ve dvou bytech na 
Zámečku. V provozovně kadeřnictví byl odběr v normě, v bytech na Zámečku byl obsah 
chlóru trojnásobný než je norma. Hned jsem volala spol. VAK Jablonné nad Orlicí a ti vůbec 
o ničem netušili. Po kontrole zjistili, že byla porušena membrána v dávkovači. Při opětovné 
kontrole po třech dnech už bylo všechno v pořádku. Náklady obce s tím spojené jsem 
rozhodnuta přeúčtovat společnosti VAK. 
 
Zasedání skončeno v 21.30 hodin 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/29/01/09 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápis 
c) darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Krasíkov jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 

obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 3.000,- Kč. 
č) darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Lanškroun jako dárcem a Obcí Rudoltice 

jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 10.000,- Kč. 
d) darovací smlouvu uzavřenou mezi P.B. jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 

obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 5.000,- Kč. 
 
darovací smlouvu uzavřenou mezi J.B. jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar v celkové hodnotě 12.000,- Kč. 

e) převod finančních darů poskytnutých obci Rudoltice ze ZBÚ na účet sbírky pro pomoc 
občanům z vyhořelého domu čp. 605 v Rudolticích č. 43-3767390247/0100 dle 
přiloženého rozpisu v celkové výši 47.000,- Kč. 

f) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. jako oprávněným z věcného břemene a Obcí Rudoltice jako povinným 
z věcného břemene, jejímž předmětem je věcné břemeno užívání části  p.p.č. 4216/1 
za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

g) uzavření mandátní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako mandantem a ing. Antonínem 
Smejkalem jako mandatářem, jejímž předmětem je závazek mandanta k provádění 
výkonu hlavního stavebního dozoru investora, zajištění dodržení podmínek stavebního 
povolení a případných opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a 
péče o systematické doplňování stavební dokumentace tak, aby byla v souladu 



 

s platnými zákony a předpisy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

h) uzavření dohody o ukončení nájemních smluv mezi Obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem jsou 
nájemní smlouvy na nebytové prostory ze dne 1.7.1995 a 30.12.2004. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 

i) uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako pronajímatelem a VISION 
Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor 
v budově čp. 95 v Rudolticích. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

j) uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Rudoltice a K.M., bytem Ostrov XX, jejímž 
předmětem je pronájem p.p.č. 1018/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 3145 
m2 na dobu 5 let, počínaje 1.1.2009. 

k) Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice a Z.Ch., 
bytem XXX, na prodej p.p.č. 4218/12 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní 
cenu 242.280,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 

l) rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2008, dle kterého se zvyšují příjmy v částce 
1 279,8 (v tis. Kč) a zvyšují se výdaje v částce 1 279,8 (v tis. Kč) dle přiloženého 
rozpisu, který je nedílnou součástí rozpočtového opatření. 
 
Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 1/2009, dle kterého se zvyšují příjmy v částce 
179 500,- Kč (globální dotace) a zvyšují se výdaje v částce 35 700- Kč (VS komerční 
pojištění) a 143 800,- Kč (ZŠ údržba) 

m) s účinností od 1.1.2009 změnu účtování účtu obce č. 8453160257/0100 z účtu 
hospodářské činnosti obce (241 80) na účet hlavní činnosti obce (231 11). 
Hospodářská činnost obce bude vedena na položce rozpočtové skladby 8901. 

n) zahájení jednání o poskytnutí úvěru ve výši 6 000 000,- Kč s účelem dobudování 
infrastruktury v obci. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce ve spolupráci s jednatelem společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. p. Liborem Dostálem jednáním o poskytnutí úvěru. 

o) uzavření pojistné smlouvy č. 8602683151 na obytné bytové domy ve vlastnictví obce 
Rudoltice čp. 625, 626, 627 a 628. 

p) podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-
Government v obcích – Czech POINT“ na základě výzvy vyhlášené MV ČR a 
spolufinancování obce ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu za předpokladu, že 
obec nebude mít k datu podání žádosti žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po 
lhůtě splatnosti. 

q) přidělení sociálního bytu o velikosti 2+1 v čp. 265 paní M.F. po vypršení nájemního 
vztahu současného nájemce. 

r) změnu Pravidel pro přidělování obecních bytů, a to tak, že bod č. 5 zní: „SBK je 
povinna se při posuzování žádostí řídit podmínkami pro přidělení bytu stanovenými 
jednotlivými poskytovateli dotace (příloha č. 2) a dále je povinna vzít v úvahu 
Dotazník pro žadatele o přidělení bytu (příloha č. 3), který je každý žadatel povinen 
vyplněný předložit na požádání SBK; jako přílohu č. 3 Pravidel pro přidělování 
obecních bytů -  „Dotazník pro žadatele o přidělení bytu“. 

ř) vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytových jednotek ve vlastnictví obce 
Rudoltice, a to: bytu č. 4 o velikosti 2+1 v II. NP domu čp. 264, bytu č. 8 o velikosti 
1+1 v II. NP domu čp. 261 a bytu č. 13 o velikosti 1+1 ve III. NP  domu čp. 261 za 



 

podmínek uvedených v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
s) přidělení bytu č. 7 v domě čp. 601 p. S.B., a to z důvodu špatného stavebně-

technického stavu bytu č. 601/1, jehož dosavadním nájemcem je p. S.B.. 
š) prominutí platby smluvních pokut ve výši 580,- Kč za rok 2007 a ve výši 12.680,- Kč 

za rok 2008 panu M.T., nar. XXX, za podmínky, že budou obci uhrazeny veškeré 
dlužné pohledávky, vyčíslené k datu podpisu uznání dluhu. 

t) záměr prodeje p.p.č. 365/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
u) prominutí platby místního poplatku ze psů ve výši 100,- Kč poplatníku V.K., nar. 

XXX – opatrovnici p. E.K., nar. XXX, která je držitelkou průkazu ZTP/P i držitelkou 
psa. 

v) uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 
mezi městem Lanškroun jakožto příjemcem a obcí Rudoltice jakožto plátcem, jejímž 
předmětem je úhrada neinvestičních nákladů připadající na úhradu nákladů spojených 
s plněním povinné školní docházky 57 žáků v období od 1.9. do 31.12.2008, a to ve 
výši 117.933,- Kč. 

w) počínaje 1.2.2009, měsíční odměny členů zastupitelstva obce takto: 
místostarostka obce p. Kohoutová: 11.000,- Kč 
předseda finančního výboru p. Rezek: 1.660,- Kč 
předseda výboru+člen komise p. Stránská: 2.540,- Kč 
předseda komise + člen výboru p. Žáček: 2.540,- Kč 
p. Řehoř: 540,- Kč 
p. Kolomý: 540,- Kč 

x) Finanční vypořádání neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním 
voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, vyhlášených na 17. a 18. 
října 2008. 

y) počínaje prvním dnem následujícího měsíce po opětovném nastěhování do nájemního 
bytu v čp. 605, pro nájemníky slevu na nájemném do dokončení rekonstrukce III. NP 
domu ve výši 20 %. 
Počínaje 11.12.2008, do opětovného převzetí nájemního bytu k užívání nájemníkům 
domu čp. 605 úhradu spotřeby elektřiny, plynu a vody v jednotlivých bytech a 
společných prostorách z rozpočtu obce. 
 

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) rezignaci zastupitelky Ivy Skalické na funkci zastupitelky obce Rudoltice a 
předsedkyně pozemkové komise. 

b)  informace starostky ohledně její činnosti týkající se chodu obce. 
c) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
d) Rozhodnutí Ministerstva financí o povolení posečkání zaplacení odvodů a penále za 

porušení rozpočtové kázně ze dne 19.1.2009 doručené právní zástupkyní obce dne 
22.1.2009. 

e) zahájení jednání starostkou obce za účelem navýšení pojistných částek nemovitého 
majetku ve vlastnictví obce Rudoltice a dále navýšení počtu obyvatel v pojištění 
odpovědnosti za škodu u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 

f) výsledky zpětné lustrace absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti určené 
k bydlení v KN. 

g) zápis ze schůzky Stavebně-bytové komise č. 1/2009. 
Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 1/2009, kterým došlo k odvolání zastupitele 
Vladimíra Řehoře z funkce předsedy a člena Stavebně-bytové komise s účinností od 
1.2.2009. 



 

Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 2/2009, kterým došlo ke jmenování zastupitele 
Daniela Žáčka do funkce předsedy Stavebně-bytové komise s účinností od 1.2.2009. 

h) výpověď z nájmu bytu č. 11 v domě čp. 613 podanou p. M.B. dne 8.1.2009. 
i) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 7 v domě čp. 601 uzavřenou mezi obcí Rudoltice a 

Z.T. 
j) vyúčtování neinvestiční dotace společností KONZUM, o.d. Ústí nad Orlicí poskytnuté 

v r. 2008 z rozpočtu obce. 
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce společnosti KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad 
Orlicí ve výši 100.000,- Kč na rok 2009. 

k) žádost p. O.V. ze dne 18.12.2008 a ukládá obecnímu úřadu odpovědět žadateli tak, že 
v rozpočtu obce na rok 2009 pro tyto investice nebyly vyčleněny žádné finanční 
prostředky. 

l) informace o postupu projektu cyklostezky v části Lanškroun – Rudoltice. 
m) rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 13.1.2009, čj. KrÚ 1612/2009, 

kterým uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 1/2008 mezi městem 
Lanškroun a obcí Rudoltice. 

n) v souladu s Nařízením vlády č. 20/2009 ze dne 5.1.2009, s účinností od 23.1.2009, 
kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, následující výši měsíční odměny 
starostky obce p. Bártlové: 41.640,- Kč  (27.425 + 13.038 + /194,90 x 6/=41.632,40 
Kč) 

o) vyhodnocení hospodaření za rok 2008 v obecních lesích Rudoltice předložené panem 
Zdeňkem Papíkem, správcem obecních lesů. 

p) Odborné vyjádření k požáru ev. č. 5308005240. 
 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce oslovením dalšího kandidáta za stranu ČSSD dle výsledků komunálních 
voleb v říjnu 2006. 

b) starostku obce upřesnění návrhu smlouvy o provozování obecního vodovodu ohledně 
možné jednostranné výpovědi. 

c) starostku obce ve spolupráci s jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. 
Liborem Dostálem jednáním o poskytnutí úvěru. 

d) správce bytového fondu zajištěním nového nájemníka dle schváleného pořadí 
náhradníků (ve spojení s bodem 2h) tohoto usnesení) 

 
4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 365/1  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

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


