
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 5. 3. 2009 

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

Nedílnou součástí zápisu jsou přílohy - dokumenty, jež jsou na zasedáních citovány. 
  
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/29/01/09  
4) Změna složení Kontrolního výboru ZO Rudoltice 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Stížnosti 
7) Informace o jednání na MF ČR – Ústředním finančním a daňovém ředitelství, Praha 
8) Sdělení FÚ ÚO k žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
9) Oznámení poj. KOOPERATIVA o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 

4083075608 
10) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu  
 (Obec Rudoltice – P.R.) 
11) Návrh smlouvy o provozování obecního vodovodu  
 (Obec Rudoltice – VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
12) Smlouva o dílo na rekonstrukci domu čp. 605 po požáru + položkový rozpočet k akci 

(Obec Rudoltice – VISION Rudoltice s.r.o.) 
13) Smlouva o dílo na dokončení III. etapy obecní bytové výstavby  
 (STAVBY Rudoltice příspěvková organizace – DS INTEX s.r.o.) 
14) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti (Obec 

Rudoltice – Realitní a dražební společnost MOZAIKA s.r.o.) 
15) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
16) Smlouva o zřízení věcného břemene  
 (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
17) Žádost obce o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce na rok 2009 
18) Žádost o odkoupení části parcel (H.B.) 
19) Žádost o odkoupení pozemků v majetku obce (J.K.) 
20) Žádost SDH o prominutí poplatku za pronájem sálu (Hasičský ples) 
21) Žádost o poskytnutí fin. příspěvku pro r. 2009 (Klub důchodců Rudoltice) 
22) Žádost o instalaci veřejného osvětlení (manželé P.) 
23) Žádost o prominutí místního poplatku ze psů (P.V.) 
24) Žádost o ukončení nájemní smlouvy (L.R.) 
25) Projekt pěstební činnosti v obecních lesích na rok 2009 
26) Oznámení škodní události (E.CH.) 
27) Sdělení hejtmana PK ohledně příspěvku na konto veřejné sbírky 
28) Informace – cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
29) Zpráva Policie ČR, OO Lanškroun o trestné činnosti v obci za rok 2008 
30) Různé 
31) Diskuse 

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



 

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. 16a) – Nabídka pojištění obecního majetku 
ze strany pojišťovny Kooperativa 

• doplnění programu o bod č. 17a) – Žádost o poskytnutí dotace na 
zhotovení projektové dokumentace protipovodňových opatření obce 
Rudoltice 

• doplnění programu o bod č. 17b) – Rozhodnutí starostky obce č. 3/2009 o 
zřízení Povodňové komise obce s účinností od 1.3.2009 

• doplnění programu o bod č. 24a) – Přidělení bytu o velikosti 3+1 v domě 
čp. 276 

 
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) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/29/01/09  
 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

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

• Jiří Pálka – odstěhován – ztráta mandátu 
• Roman Sochor – písemně vyzván – písemně odpověděl, že nemá zájem (čteno) 
• Tomáš Skalický – telefonicky i písemně vyzván k vyjádření – dosud se 

nepodařilo získat písemnou odpověď 
b) starostku obce upřesnění návrhu smlouvy o provozování obecního vodovodu ohledně 



 

možné jednostranné výpovědi. 
• splněno – dále v programu 

c) starostku obce ve spolupráci s jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. 
Liborem Dostálem jednáním o poskytnutí úvěru 
• jednáno s ČS a.s. a KB a.s. Po prvních jednáních jsou z důvodu vydaných 

platebních výměrů nemalé šance na získání úvěru 
d) správce bytového fondu zajištěním nového nájemníka dle schváleného pořadí 

náhradníků (ve spojení s bodem 2h) tohoto usnesení) 
• splněno 

 
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. 

• splněno 
 
 
4) Změna složení Kontrolního výboru OZ  
 
Okolnosti odstoupení paní Chládkové z členství v Kontrolním výboru jsou chráněny zákonem 
o ochraně osobních údajů, a proto nebudou zveřejněny. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení p. Evy Chládkové z funkce členky Kontrolního 
výboru OZ Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Jitku Šabatovou do funkce členky Kontrolního výboru OZ 
Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

      
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
  
2.2.2009  

• jednání se zástupci Oblastní charity Ústí nad Orlicí 
• jednání se zástupcem správce byt. fondu 
• řešení stížnosti (čp. 612) 
• celodenní pohovory s nájemníky, jimž byly zaslány výzvy k vyklizení bytu z důvodu 

vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti v době uzavření nájemní smlouvy 
3.2.2009 

• podpis smlouvy na MěÚ Lanškroun (služby MěP) 
• podpis kupních smluv v RK Mozaika s.r.o., Lanškroun 
• celodenní pohovory s nájemníky, jimž byly zaslány výzvy k vyklizení bytu z důvodu 

vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti v době uzavření nájemní smlouvy 
• zápis do 1. třídy ZŠ (+ nákup drobných dárků pro děti) 



 

• otevírání obálek VŘ na dokončení III. etapy obecní bytové výstavby 
5.2.2009 

• jednání s risk manažerem pojišťovny Kooperativa (ocenění majetku obce pro potřeby 
přepojištění) 

• řešení stížnosti (čp. 619) 
6.2.2009 

• schůzka se zástupcem Orlického deníku (VŘ na obsazení obecních bytů) 
• jednání v ČS a.s. Svitavy ohledně možnosti poskytnutí úvěru obci 

8.2.2009 
• vítání občánků + vyhlášení 1500. a 1501. obyvatele obce 

9.2.2009 
• návštěva starosty obce Ostrov (prohlídka bezdrátového veřejného rozhlasu) 
• schůzka s nájemnicí ohledně vlastnictví nemovitosti 
• řešení žádosti o vybudování veřejného osvětlení 
• schůzka s hodnotící komisí VŘ 

10.2.2009 
• dovolená 
• řešení stížnosti ohledně komunikace v obci 

11.2.2009 
• mimořádné OZ 

12.2.2009 
• seminář - novela zákona o rozpočtových pravidlech (ÚP HK) 

16.2.2009 
• jednání s obchodním zástupcem ohledně komunální techniky 
• jednání s advokátkou obce v sídle AK Mohelnice 

18.2.2009 
• jednání se správcem bytového fondu 

17.,19. a 20.2.2009 
• dovolená 

23.2.2009 
• jednání v KB a.s. ÚO ohledně možnosti poskytnutí úvěru obci 
• jednání s obchodním zástupcem pojišťovny Kooperativa 
• schůzka s nájemníky (dlužné pohledávky, přepisy energií,..) 
• schůzka s nájemníky přízemních bytů domu čp. 605 (malování bytů) 

24.2.2009 
• jednání se starosty měst a obcí ohledně projektu Cyklostezka Lanškroun – ČT 

25.2.2009 
• jednání ohledně protipovodňových opatření v obci (vybudování poldrů) 

26.2.2009 
• řešení stížnosti (dům čp. 264) 

2.3.2009 
• jednání s právní zástupkyní obce (rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům 

FÚ) 
• jednání se správcem bytového fondu a nájemníky 

3.3.2009 
• jednání na OÚ Dolní Čermná (DSO) ohledně cyklostezky 
• jednání s kriminální policií ÚO (požár domu čp. 605) 

4.3.2009 



 

• jednání na MF ČR – Ústředním finančním a daňovém ředitelství, Praha (ing. Knížek) 
5.3.2009 

• jednání s p. Katzerem, HZS (vybavení hasičů obleky, obuví – dotováno státem) 
• jednání s právní zástupkyní obce (doplnění žádosti o prominutí ohledně aktuálních 

učiněných nápravných opatření obce po kontrole FÚ) 
 

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 
 
 
6) Stížnosti 
 
Čteny jednotlivé stížnosti a jejich postup řešení. 
 
č. 4/2009 – stížnost na p. K. (čp. 619) 
     - venčení psa bez vodítka, znečišťování okolí psími výkaly 
     - přislíbena náprava 
č. 5/2009 – stížnost na p. A., B. (čp. 612) 
     - hlučné chování nájemníků, neustálý štěkot psa 
     - přislíbena náprava 
č. 6/2009 – stížnost na 2k2 k.s. 
     - špatný stav komunikace – poškození mechanizací 
     - přislíbena náprava  
č. 7/2009 – stížnost na obyvatele bytu p. H. (čp. 264) 
     - vycházení kouře z obecního bytu 
     - provedena okamžitá návštěva bytu, zjištěno vznícení botníku od svíčky 
     - zjištěn chybějící hasicí přístroj – zajištěna dodávka nového přístroje 
č. 8/2009 – stížnost na p. H. 
     - hlučné chování nájemníka (hlasitá hudba...) 
     - zaslána pozvánka na jednání 
č. 9/2009 – stížnost na p. D. Ú. (čp. 265) 
      - umístění nejrůznějších věcí ve společných prostorách domu v blízkosti plynoměrů 
    (kuch. linka, pračka, sporák atd.   
     - uložena náprava – stanoven termín odstranění, v opačném případě hrubé porušení 

domovního řádu 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 

7) Informace o jednání na MF ČR – Ústředním finančním a daňovém ředitelství, Praha 
 
Bártlová – Dne 23.2.2009 nabyla právní moci rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci 
Králové o přezkumu odvolání obce vůči platebním výměrům vydaným FÚ v ÚO, znějící 
na celkovou částku více jak 136 milionů Kč. Těmito rozhodnutími byla odvolání obce 
zamítnuta. (Proti těmto rozhodnutím nebylo možné podat odvolání). 
 
Čtena rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 9.2.2009, č.j.: 11017/08-
1700-603200, 11018/08-1700-603200, 11020/08-1700-603200 a 11022/08-1700-603200.  
 
Dle rozhodnutí MF ČR ze dne 19.1.2009 posečkává MF ČR se zaplacením výše uvedených 
částek do 30ti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání, max. do 30.6.2009. V tuto 
chvíli tedy běží ona 30tidenní lhůta po právní moci. 
 
Dne 4.3.2009 jsem byla na osobním jednání u vrchního ředitele Ústředního finančního a 
daňového ředitelství MF ČR v Praze. Podrobně jsme probrali současný stav (platební výměry, 
podání odvolání, žádosti o posečkání, žádosti o prominutí), a dohodli jsme se na dalším 
postupu. 
 
Dnes, 5.3.2009, jsem jednala v AK právní zástupkyně obce ohledně dalšího postupu. 
Zpracovaly jsme společně doplnění žádosti o prominutí odvodu a předpisu penále do státního 
rozpočtu o aktuální informace. Doplnění žádosti se týká aktuálně učiněných nápravných 
opatření ze strany obce ode dne podání žádosti o prominutí, tzn. popis postupu kontroly a 
následných výzev k vyklizení bytů ze strany nájemníků, jež měli ke dni uzavření nájemní 
smlouvy ve vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitost, popis postupu vypsání veřejného 
výběrového řízení na dokončení III. etapy obecní bytové výstavby, atd. Toto doplnění žádosti 
jsem dnešního dne zaslala el. cestou na MF ČR k rukám vrchního ředitele Ústředního 
finančního a daňového ředitelství a v písemné podobě jej současně zasílám spolu s přílohami 
tamtéž tak, jak jsme se společně domluvili. Během měsíce března, max. dubna t.r. bude ze 
strany MF ČR žádost o prominutí projednána a s největší pravděpodobností již rozhodnuta. 
 
Mimo tuto skutečnost běží obci dále 2měsíční lhůta pro podání žaloby ke správnímu soudu 
vůči rozhodnutí Finančního ředitelství HK ohledně přezkoumání rozhodnutí o odvolání obce 
do platebních výměrů. Lhůta končí ke konci měsíce dubna 2009. Této možnosti obec hodlá 
využít také, a to z toho důvodu, aby bylo všemu učiněno za dost. 
 
Dnešního dne byla také na MF ČR zaslána další žádost o posečkání s platbou odvodu a 
předpisu penále, neboť nabytím PM rozhodnutí o odvolání tato lhůta uplyne během 30 
následujících dní. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze 
dne 9.2.2009, č.j.: 11017/08-1700-603200, 11018/08-1700-603200, 11020/08-1700-603200 a 
11022/08-1700-603200, kterými došlo k zamítnutí odvolání obce do vydaných Platebních 
výměrů FÚ v ÚO. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o jednání na Ústředním 
finančním a daňovém ředitelství MF ČR v Praze dne 4.3.2009. 
 
 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Sdělení FÚ ÚO k žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
 
Bártlová – Finanční úřad v Ústí nad Orlicí sděluje, že žádost o prominutí odvodu a penále za 
porušení rozpočtové kázně, podané obcí v loňském roce, postoupí k vyřízení Ministerstvu 
financí ČR prostřednictvím Finančního ředitelství v HK poté, co bude pravomocně 
rozhodnuto o odvolání proti platebním výměrům (rozhodnutí výše). Tato chvíle již nastala. 
Žádost o prominutí jsme v loňském roce zaslali přímo MF ČR, na vědomí současně FÚ. 
 
Čteno sdělení FÚ ÚO k žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. 
 
 
Rezek - Máme doloženo, že jsme to MF ČR doručili? 
Bártlová - Ano, máme. Na MF ČR o všem vědí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení FÚ ÚO, č.j. 385/09/273980602606, ohledně 
postoupení žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně MF ČR. 
  
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Oznámení poj. KOOPERATIVA o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 
4083075608 
 
Bártlová – Pojišťovna KOOPERATIVA ukončila šetření pojistné události č. 4083075608. 
Pojišťovna vyčíslila celkovou výši pojistného plnění v částce 4 330 229,- Kč. Pojistné plnění 
bylo ze strany pojišťovny kráceno o 10 %, což činí částku 481 692,- Kč, přičemž celková 
škoda dle znaleckého posudku je 4 816 921,- Kč. 
 
Telefonicky jsem hovořila se zástupcem pojišťovny a ten mi sdělil, že nárok na uplatnění 
podpojištění byl až do výše 30% vzhledem k tomu, že byl ten dům o třetinu podpojištěn ale 
vzhledem k tomu, že vše řešíme a přepojišťujeme celý majetek, takže nám zkrátili pouze 
10%. 
 
Rezek - Tady se píše „Oznamujeme, že vzhledem ke zjištěnému podpojištění“, to je to 
přepojištění? 
Bártlová - Ne. Podpojištění znamená, že ten dům měl být pojištění na 16 až 17mil. ale byl 
pojištěn jen na 10mil. Institut podpojištění má každá pojišťovna ve svých všeobecných 
podmínkách. Při tzv. podpojištění se sice platí menší částky pojistného, ale pak když dojde ke 
škodě, může pojišťovna uplatnit nárok na snížení z důvodu podpojištění. 
 



 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení pojišťovny KOOPERATIVA o poskytnutí 
pojistného plnění z pojistné události č. 4083075608 v celkové výši 4 330 229,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
10) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – P.R.) 
 
Čtena kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice a P.R., bytem XXX, na prodej p.p.č. 4245/21 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 281 760,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto 
pozemku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
11) Návrh smlouvy o provozování obecního vodovodu (Obec Rudoltice – VAK Jablonné nad   

Orlicí, a.s.) 
 
Čten návrh smlouvy. 
 
Je tam ještě jedna změna, posunul se trošku termín, a to že odečty a fakturace za předešlé 
období bude provedeno do 30. dubna 2009 a smlouva začne fakticky platit od 1. května 2009. 
 
Rezek – Ty odečty provedeme tedy vlastními silami? A oni pak budou odečítat znovu? 
Bártlová – Ne. Budou to brát jako počáteční stav. Tímto získáme cenu vodného spol. VAK. 
Dnes tuto cenu schvalovali na představenstvu, žádné rozhodnutí jsem zatím neobdržela ale 
snad měla být předběžně navrhována cena 24,- Kč. Prozatím měli cenu vodného 22,- Kč. My 
máme cenu vodného 28,- Kč a zvedali bychom ji také. 
Rezek – Měli bychom občanům říci, že touto smlouvu dosáhneme toho, že občané budou za 
vodné platit méně než v předchozím období. 
Bártlová – Hlavním důvodem proč jsme toto udělali je opravdu neutěšený stav vodovodu. My 
všichni víme, resp. nevíme, kudy vlastně vodovod vede. 
Rezek – Ten stav zase tak kritický není. 
Bártlová – My to nevíme. Většinou když někdo přijde a chce vyjádření, kudy vedou kolem 
jeho domu sítě, resp. vodovod tak to obtížně zjišťujeme nebo to nevíme. 
Stránská – Ale není žádný projekt. 



 

Rezek – Není projekt a to je chyba. Já vidím největší efekt v tom, že občané budou mít 
levnější vodu. Proč bychom měli být tak macešští, že chceme a musíme, když občané mohou 
mít na základě toho levnější vodu. Ta smlouva je vypověditelná a my můžeme po těch 6-ti 
měsících smlouvu ukončit a řešit tuto situaci jiným způsobem. 
Bártlová – Je to výhodné pro občany a podle mě i pro obec. Abych to vysvětlila, teď obec 
doplácí za ty ceny, které jsou teď dražší a ani ty ceny nepokryjí náklady. Obec je stále 
v mínusu, dotuje to a údržba tady ani pořádně neběží. Takže, i kdyby nám teď dali jejich ceny 
a podle toho jak se za ten rok ukážeme, zda jsme hodně drazí na údržbu a náklady, tak se 
mohou v příštím roce rozhodovat a s cenou hýbat. To prý ale ještě nikdy neudělali. Pak je tu 
otázka ta, že obec se může rozhodnout, že to bude dotovat, stejně jako to dotuje teď a tu vodu 
občanům i přesto nezvedne a dodotuje to ze svých prostředků, jako to dělá teď, jen to není 
vidět. Dále se jednalo o tom, že dojde k zaměření vodovodu a pod. 
Rezek – Měli bychom také říci, že se to netýká stočného. 
Bártlová – Ano, stočného se to netýká. Stočné zůstává stejné. Dále vím, že se tady také řešila 
otázka zálohových plateb, občané na Zámečku to už mají prostřednictvím správce bytového 
fondu, ale občané v rod. domkách tuto možnost nemají, VAK se přímo domluví 
s jednotlivými občany - odběrateli, kdo bude mít zálohové platby a kdo ne, bude jen na nich. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o provozování obecního vodovodu mezi obcí 
Rudoltice jako vlastníkem a VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. jako provozovatelem, jejímž 
účelem je zajištění komplexního a odborného provozování vodohospodářských zařízení 
vlastníka za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Smlouva o dílo na rekonstrukci domu čp. 605 po požáru + položkový rozpočet k akci 

(Obec Rudoltice – VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
Bártlová - Obec v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zadává plnění veřejné zakázky malého rozsahu – „Rekonstrukce 
vyhořelého bytového domu čp. 605 v Rudolticích“ právnické osobě – organizaci VISION 
Rudoltice s.r.o., která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch obce Rudoltice a ve 
které má obec Rudoltice výlučná majetková práva. Zakázka bude provedena za cenu 
vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu, která činí celkem bez DPH 5 190 898,- Kč. 
 
Čtena smlouva o dílo na rekonstrukci domu čp. 605. 
 
Čten položkový rozpočet k akci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, zadání veřejné zakázky malého rozsahu – 
„Rekonstrukce vyhořelého bytového domu čp. 605 v Rudolticích“ organizaci VISION 
Rudoltice s.r.o., která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch obce Rudoltice a ve 
které má obec Rudoltice výlučná majetková práva. 



 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SRV 001/2009 mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž předmětem je 
kompletní rekonstrukce bytového domu čp. 605 poškozeného požárem na pozemku st.p.č. 692 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za pevnou cenu za dílo ve výši 5 190 898,- Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Smlouva o dílo na dokončení III. etapy obecní bytové výstavby (STAVBY Rudoltice 

příspěvková organizace – DS INTEX s.r.o.) 
 
 
Bártlová – Příspěvková organizace STAVBY Rudoltice vyhlásila otevřené výběrové řízení na 
dokončení III. etapy obecní bytové výstavby. Na mimořádném zasedání OZ dne 11.2.2009 
byl vyhlášen vítěz, kterým se stala společnost DS INTEX s.r.o. se sídlem v České Třebové. 
V odvolací lhůtě se ani jeden z uchazečů výběrového řízení neodvolal, tudíž je podle zákona 
možné uzavřít smlouvu o dílo mezi veřejným zadavatelem veřejné zakázky a vítězem 
výběrového řízení. 
 
Čtena smlouva o dílo č. 001/2009/DSI. 
 
 
Rezek - Jednalo se o první výběrové řízení, které se konalo tak, jak mělo již dávno 
v předchozích etapách. Následkem právě těchto nedostatků jsme dostali ty pokuty a penále 
apod. Myslím, že i počet účastníků byl dostačují. Vyhodnocení bylo veřejné i když tu moc 
občanů nebylo. Vše se dělo podle zákona, tak jak je to vyžadováno. A ta společnost, která 
vyhrála působí velmi dobrým dojmem, protože pro nás je životné důležitá věc, abychom tu 
stavbu včas dokončili. 
Žáček - Chci jenom doplnit, že budoucí stavbyvedoucí je viděn na stavbě i několikrát denně. 
Je vidět, že o tu stavbu má opravdu zájem. 
 
Dotaz - Bude je někdo kontrolovat? Aby to nebylo levně a rychle. 
Bártlová – Když už o tom mluvíme, tak ta kvalita bude, mám pocit, úplně jiná než byla 
v minulém období. Bohužel jsme zjistili věci, které se na těch domech, co už stojí, neměli 
vůbec dít. Takže teď se to všechno řeší. Dokonce jsme tu měli i člověka s termovizní ohledně 
plísní, které v domech jsou. A přišli na jednu z příčin, které tu plíseň vytváří a tou je, že je 
špatně odizolovaný základ domu. Plánuje se to, že se domy do nějaké hloubky budou muset 
obkopat a znovu odizolovat. 
Žáček – Vzniklo to prý z toho důvodu, že poklesla zemina a strhla s sebou i izolaci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 001/2009/DSI mezi příspěvkovou 
organizací STAVBY Rudoltice jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. se sídlem U Dvora 118, 
Česká Třebová, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice za cenu za dílo 20 010 805,- Kč bez DPH s termínem ukončení plnění 
10.9.2009. 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti (Obec Rudoltice – 

Realitní a dražební společnost MOZAIKA s.r.o.) 
 
Bártlová – Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy o výhradním zprostředkování 
uzavřené v listopadu 2008 s RK Mozaika, a to o parcely č. 4245/37, 4245/32, 4245/33, 
4245/34, 4245/35. Jedná se o parcely, které byly před uzavřením smlouvy s Mozaikou 
zamluveny, ovšem ke koupi v konečném důsledku nedošlo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
prodeje nemovitosti mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a Realitní a dražební společností 
MOZAIKA s.r.o. se sídlem v Lanškrouně, Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jehož 
předmětem je doplnění článku 1 smlouvy uzavřené dne 2.11.2008, a to o p.p.č. 4245/37, 
4245/32, 4245/33, 4245/34, 4245/35, zapsané u KÚ v ÚO na LV č. 10001 pro obec a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
15) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 

Distribuce, a.s.) 
 
 
Bártlová – Jedná se o vybudování vrchního vedení kolem RD p. K. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2004393/1, mezi obcí Rudoltice jako budoucí povinnou z věcného břemene 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, jako oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na 
zřízení věcného břemene na p.p.č. st. 429, p.p.č. 171/2, 169, 3124, 152/2, 3349/1 a 3349/3, 
vše zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a dotčené 
nemovitosti. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 

16) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
 
Bártlová – Tato smlouva navazuje na schválenou smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-12-
2002691/VB/1. Týká se III. etapy obecní bytové výstavby na Zámečku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2002691/VB/9, Rudoltice, 94 b.j., III. etapa – Knn, mezi obcí Rudoltice jako povinnou 
z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  jako 
oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem, je zřízení věcného břemene umožňující 
využití p.p.č. 4245/1 zapsané na LV č. 10001 v pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16a) Nabídka pojištění obecního majetku ze strany pojišťovny Kooperativa 
 
Čtena nabídka ze dne 2.3.2009. 
 
Stávající stav pojištění majetku obce dle pojistných smluv: 
CELKOVÁ POJISTNÁ ČÁSTKA 324 320 000,- Kč 
Po slevě CELKEM pojistné – 152 121,- Kč/rok 
 
 
Nabídka: 
Živelní pojištění – celková pojistná částka 600 060 000,- Kč – pojistné 239 424,- Kč/rok 
Odcizení – celková pojistná částka 206 000,- Kč – pojistné 2 724,- Kč/rok 
Odpovědnost za škodu – pojistná částka 5 000 000,- Kč – pojistné 9 504,- Kč/rok 
CELKEM pojistné za rok – 251 652,- Kč, při ročních splátkách – 5 % sleva  
Po slevě CELKEM pojistné – 239 069,- Kč/rok 
 
Bártlová – Předkládám nabídku pojištění, zpracovanou pojišťovnou Kooperativa, která 
přepojišťuje v podstatě veškerý majetek obce oproti několika původním pojistným smlouvám 
a dále jde o pojištění odpovědnosti. Žádám zastupitelstvo, aby se s touto nabídkou seznámilo 
a na příštím zasedání bych v případě souhlasu předložila pojistnou smlouvu ke schválení. 
 
Stránská - Kooperativa byla jediná pojišťovna, která byla oslovena? 
Bártlová - Ano, protože to vzniklo na základě požáru a s ohledem na míru podpojištění. 
Kohoutová – Je to pojišťovna, u které měla obec pojištěn majetek doteď. 
Bártlová – Když vznikl ten požár, zjistili jsme, že je to pojištěno špatně a tak jsem se s nimi 
tedy domluvila, že majetek přepojistíme. Také jsme zjistili, že jsme platili pojistné za dva 
domy, které byly již ve vlastnictví fyzické osoby – původně obce. 
 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku pojištění obecního majetku ze strany pojišťovny 
Kooperativa s tím, že na příštím veřejném zasedání bude v případě odsouhlasení předložena 
pojistná smlouva starostkou obce ke schválení. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Žádost obce o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce na rok 2009 
 
Bártlová – Rada PK schválila na konci ledna t.r. usnesením č. R/103/09 „Pravidla pro 
poskytnutí dotací z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí PK na období 2009-2012“. Pravidla jsou platná do 
konce volebního období krajské samosprávy, ovšem je třeba nejpozději do konce března t.r. 
podat písemnou žádost. Jednou z podmínek podání žádosti je nezbytná spoluúčast obce ve 
výši minimálně 30 %. V tomto případě by vydané platební výměry ze strany FÚ vůči naší 
obci neměly být překážkou, jako je tomu např. u dotace na Czech POINT!  
Pravidla byla zkonzultována se starostou SDH naší obce p. Žáčkem, který následně předložil 
soupis techniky a prostředků PO, které navrhuje do žádosti obce o poskytnutí dotace v této 
souvislosti zakomponovat.  
 
Jedná se o:  
11 ks zásahových přileb – Galet F1 SF (bez DPH 6.000 Kč/ks, s DPH 7 140,00 Kč) 
6 ks zásahových obleků – ZAHAS ECONOMY KOMPLET DALETEC (7.623 Kč/ks, s DPH 
9 072,22 Kč) 
1 ks plovoucí čerpadlo – PH.PPC 1/800 (23.700 Kč/ks, s DPH 28 203,00 Kč) 
4 ks hadice – PH C 52 (1.220 Kč/ks, s DPH 1 451,80 Kč) 
4 ks hadice – PH B 75 (1.850 Kč/ks, s DPH 2 201,50 Kč) 
2 ks proudnice – C52 TAJFUN PROFI (5.613 Kč/ks, s DPH 6 679,95 Kč) 
celkem 158 944,- Kč bez DPH, s DPH 189 149,42 Kč 
 
 
Rezek - Myslím, že požárníci se stali významnou složkou v obci a dokázali to i při těch 
jednotlivých zásazích jak při vichřici tak při požáru a myslím si, že obecní zastupitelstvo tomu 
musí věnovat pozornost a tohle je jedná z možnosti jak jim podat ruku ke spolupráci a k tomu, 
aby ta aktivita, která tu teď je, aby byla i nadále. Jsem proto, abychom odsouhlasili tu částku 
ve výši, jaká tu byla navržena. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce Rudoltice na rok 2009 dle 
přiloženého návrhu, vypracovaného starostou SDH obce Rudoltice p. R.Ž., jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a to v předběžné výši 190 000 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce souhlasí se 30% spoluúčastí obce při poskytnutí dotace. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vypracováním a podáním žádosti o poskytnutí 
této dotace na Krajský úřad Pardubického kraje  nejpozději do 31.3.2009 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17a) Žádost o poskytnutí dotace na zhotovení projektové dokumentace protipovodňových 

opatření obce Rudoltice 
 
Bártlová – Dne 25.2.2009 proběhlo na našem obecním úřadu jednání ve věci další přípravy  
realizace protipovodňových opatření v obci. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci Krajského 
úřadu Pardubice, MěÚ Lanškroun, Pozemkový úřad ÚO, Agroprojekce Litomyšl, ZVHS 
OPM a sousední obce Ostrov. 
 
Čten záznam z jednání. 
Čtena nabídka Agroprojekce Litomyšl na vypracování projektové prováděcí (zadávací) 
dokumentace, znějící na částku 255 850,- Kč včetně DPH. 
 
Bártlová – V roce 2003 byla vypracována projektová prováděcí dokumentace na poldr 
Kaštánek a byly vyčleněny na tuto stavbu pozemky na našem katastru, které jsou jednak 
v našem vlastnictví a jednak ve vlastnictví obce Ostrov, PF ČR a ZVHS. V tuto chvíli je však 
třeba vypracovat zcela novou dokumentaci, a to se zachycením celého objemu stoleté 
povodně. Dle odborníků původní projektová dokumentace nedosahuje ani potřebných kvalit. 
Druhý poldr (u hřiště) není dosud projekčně zpracován a ani pozemkově připraven. ZVHS 
v tuto chvíli nemá zařazenu stavbu poldrů v seznamu akcí zařazených do programu PPO II, 
tento je již vícenásobně naplněn. (V tuto chvíli naše obec však ani nemá šanci dotace získat). 
Závěrem jednání bylo dohodnuto, že obec požádá o financování prováděcí dokumentace 
poldru Kaštánek (příp. i Rychteckého poldru) Krajský úřad Pardubického kraje. Dle nabídky 
Agroprojekce Litomyšl by prováděcí dokumentace bylo možné zhotovit za cenu 255.850,- 
Kč. 
K mému dotazu, zda lze alespoň odhadem určit částku, za kterou by bylo možné poldry 
postavit, bylo vysloveno 14 – 20 milionů/1 poldr. 
Navrhuji požádat o poskytnutí dotace na zajištění projektové dokumentace Poldru Kaštánek.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na zajištění 
projektové dokumentace „Poldr Rudoltice na Lukávce“ (Poldr Kaštánek) u Krajského úřadu 
Pardubického kraje, a to na základě cenové nabídky Agroprojekce Litomyšl, dle které by bylo 
možné vyhotovit projektovou dokumentaci za cenu 255 850,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podáním žádosti u Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



 

17b) Rozhodnutí starostky obce č. 3/2009 o zřízení Povodňové komise obce s účinností od 
1.3.2009 

 
Bártlová – Podle zákona o vodách by členy povodňové komise měli být jednak zástupci 
obecní zastupitelstva a dále fyzické a právnické osoby, které jsou způsobilé k provádění 
opatření popř. pomoci při ochraně před povodněmi. Oslovila jsem hasiče, zástupce TJ 
SOKOL Rudoltice. 
 
Čteno rozhodnutí starostky obce č. 3/2009 ze dne 1.3.2009, kterým byla tímto dnem zřízena 
Povodňová komise v obci. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno na ÚD obecního úřadu dnem 
1.3.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 3/2009 ze dne 
1.3.2009, kterým byla v obci zřízena Povodňová komise s účinností od data vydání 
rozhodnutí. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
18) Žádost o odkoupení části parcel (H.B.) 
 
 
Bártlová – Paní B. byl na konci r. 2008 schválen prodej části p.p.č. 3088/9 (v tuto chvíli 
3088/34), nyní žádají o prodej části další parcely, která sousedí s jejich pozemkem, a to 
3088/33. 
 
Čtena žádost p. H.B. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl prodeje části  p.p.č. 3088/33 zapsané na LV č. 10001 pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 
Orlicí. 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3088/33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
19) Žádost o odkoupení pozemků v majetku obce (J.K.) 
 
Bártlová – Máme tu opakovanou žádost p. K. na odkoupení pozemků č. 365/2, 365/3, 366/1, 
3088/22 a 3451/4. Jedná se pozemky, o které se již léta stará. Některé má oplocené, některé 
s těmito bezprostředně sousedí. Již jednou zastupitelstvo rozhodlo o prodeji těchto parcel, 



 

ovšem šlo o dohodu pana K. a slečny, která měla v úmyslu koupit stavební parcelu, ležící nad 
těmito parcelami. K realizaci prodeje v konečném důsledku nedošlo, neboť slečna od koupi 
stavební parcely ustoupila a p. K. v tom případě odmítl pouze na své náklady provést 
geodetické zaměření z důvodu rozdělení pozemků. 
 
Rezek - Když si občan postaví dům a zabere si k tomu určitý pozemek, který není jeho, oplotí 
si ho, vybuduje tam nějaké stavby a po určitých letech to chce legalizovat takovým způsobem, 
že nepožádá o to, co si neprávem oplotil, což bych chápal ale aby ušetřil za zaměření, což 
není malá částka, jak tu bylo řečeno, si chce koupit ještě další parcely, které jsou tak velké, že 
by na nich mohl stát i např. rodinný domek. Myslím si, že jako dobří hospodáři a lidé, kteří 
rozhodují o obecním majetku nemůžeme nebo alespoň já za sebe nemůžu podpořit nebo dát 
souhlas s úmyslem to prodat, tak jak to je. Myslím si, že je to určitý precedent, těch lidí, kteří 
mají ty pozemky zabrané a je jich víc. Kdyby s námi začal jednat o tom, aby legalizoval to, co 
tam napáchal a užíval neprávem tak to bych pochopil a určitě bychom našli nějakou 
společnou řeč ale aby takovým způsobem na tom ještě vydělat a víte, že v dnešní době nejsou 
ty naše pozemky jsou vcelku laciné a mnoho lidí toho využívá tak si myslím, že bychom 
takový precedent pro ty ostatní neměli dělat. 
Bártlová – Já k tomu řeknu jen to, že mi bylo řečeno, že to co má zaplocené mu ústně pan 
Kolomý a ještě jedna paní z obecního úřadu řekli, ať si to zaplotí a on to ve své žádosti 
v podstatě píše, že to má povoleno obecním úřadem a zbytek o který si žádá, že už několik let 
udržuje. 
Rezek – Je řada občanů, kteří určité pozemky udržují, aniž by byly jejich a my jim za to 
můžeme poděkovat a jeden čas tu pan Kolomý chtěl u takových občanů vybírat nájemné, což 
neprošlo, protože zvítězil názor zdravého rozumu, kdy jsme byli vděční občanům, že se starají 
o obecní majetek. Jsem tu, protože mě sem někdo zvolil, abych jednal s obecním majetkem 
jako by byl můj vlastní tak nemohu jednat jinak než jak jsem to před chvíli již řekl. 
Kohoutová – Za sebe bych řekla, že pan Rezek má svým způsobem pravdu a já mám obavu, 
že když prodáme ty pozemky vedle tak, že to v zápětí potom prodá jako stavební parcely 
mnohem dráž. Jinak si myslím, že to co už má zaplocené a užívá to zadarmo tak, proč by za to 
neměl zaplatit a ten vedlejší pozemek, o kterém jsem mluvila před chvílí, tak aniž by požádal 
obec tak tam má navozené dřevo a stejně ho užívá. Z tohohle pohledu bych tedy byla proto ať 
si ho koupí když ho stejně užívá a neslouží obci ale jemu. Mám ale opravdu obavu, že pokud 
mu ho prodáme tak on ho pak může prodat někomu mnohem dráž jako stavební parcelu. 
Rezek – Proč by to nemohla prodat obec jako stavební parcelu někomu, kdo si chce postavit 
třeba jen malý domeček. Já vím, že se dnes stane to, že můj hlas to neumožní. 
Žáček – A už jednou jsme vlastně prodej pozemku, na kterém by se dala uskutečnit nějaká 
další výstavba zamítli. Není tu navíc žádné vyjádření jak je ten pozemek velký a já si myslím, 
že je jednou tak velký jako ten, co už v podstatě užívá. Opravdu tam místo na ten dům je a já 
jsem také proto, aby se neprodával. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl prodeje 365/2, 365/3, 366/1, 3088/22 a 3451/4, 
zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 365/2, 365/3, 366/1, 3088/22 a 3451/4 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
 
 



 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  1 (Bártlová) 
PROTI:  4 (Žáček, Rezek, 
Stránská, Kohoutová) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
20) Žádost SDH o prominutí poplatku za pronájem sálu (Hasičský ples) 
 
Čtena žádost SDH. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje SDH Rudoltice prominutí poplatku za pronájem sálu Kulturního 
domu v Rudolticích dne 21.2.2009, kdy byl pořádán Hasičský ples. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
21) Žádost o poskytnutí fin. příspěvku pro r. 2009 (Klub důchodců Rudoltice) 
 
Čtena žádost pana Hajnoviče, předsedy Klubu důchodců v Rudolticích. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků obce 
v r. 2009 Klubu důchodců v Rudolticích ve výši 7.000,- Kč (vloni 4.000,- Kč, v roce 2007 
1.000,- Kč) s tím, že bude ze strany Klubu důchodců předložena zpráva o využití finančních 
prostředků nejpozději do 31.12.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
22) Žádost o instalaci veřejného osvětlení (manželé P.) 
 
Čtena žádost. 
 
Bártlová – S p. P. jsem její žádost konzultovala. Jsme dohodnuté, že žádost vezmeme na 
vědomí a zaevidujeme k dalším žádostem tohoto typu, které obdobně již evidujeme, do doby 
zahájení komplexního rozšiřování veřejného osvětlení v obci. V tuto chvíli jsou v rozpočtu 
obce alokovány prostředky prozatím na opravu stávajícího veřejného osvětlení, které je ve 
špatném technickém stavu. Navrhuji vzít žádost na vědomí s tím, že konečné rozhodnutí o 
vybudování či nevybudování veřejného osvětlení v blízkosti jejich domu padne až v době 



 

přípravy komplexního řešení v obci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost manželů J. a D. P. o přidělení veřejného osvětlení 
v blízkosti rodinného domu čp. 73 v obci Rudoltice s tím, že konečné rozhodnutí o vybudování 
či nevybudování tohoto veřejného osvětlení bude vydáno až v době přípravy komplexního 
řešení v obci. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
23) Žádost o prominutí místního poplatku ze psů (P.V.) 
 
Čtena žádost. 
 
Bártlová – Pan P.V. žádá o prominutí místního poplatku ze psů dle OZV č. 2/2008 z toho 
důvodu, že je držitelem ZTP/P. Již jednou jsme rozhodovali o prominutí poplatku u slečny, 
která byla také držitelkou ZTP, tato však byla současně zbavena způsobilosti k právním 
úkonům a byl jí soudem ustanoven opatrovník. V případě pana V. tomu tak není a já se 
domnívám, že tato žádost není důvodná. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neshledává důvody k prominutí místního poplatku ze psů u žadatele p. 
P.V., nar. XXX, bytem XXX. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
24) Žádost o ukončení nájemní smlouvy (L.R.) 
 
Čtena žádost. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy p. L.R., bytem XXX.. 
Zastupitelstvo obce pověřuje správce bytového fondu zajištěním nového nájemníka bytu. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 

 
24a) Přidělení bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 276 
 
Bártlová – V domě čp. 276 se na základě výzvy k vyklizení bytu (vlastnictví nemovitosti) 
uvolnila bytová jednotka o velikosti 3+1. Dle seznamu žadatelů již v únoru r. 2007 a následně 
obnovené v lednu 2009 požádali manželé Ž., nyní bytem XXX o přidělení bytu o velikosti 
3+1. Manželé Ž. požádali o byt o této velikosti obec jako první, proto byli osloveni, zda o 
tento byt mají zájem. Tito zájem potvrdili a souhlasili s přidělením bytu. Zůstatek 
předplaceného nájmu bude manželům Ž. samozřejmě vyplacen a tito při uzavření nájemní 
smlouvy v čp. 276 musí splňovat podmínky pro přidělení bytu a složit kauci ve výši 
3měsíčního předplaceného nájmu. Navrhuji tento byt přidělit právě jim. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě čp. 276 o velikosti 3+1 manželům J. 
a M. Ž., bytem XXX. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
25) Projekt pěstební činnosti v obecních lesích na rok 2009 
 
Čten projekt pěstební činnosti na rok 2009. 
 
Rezek – Navrhoval bych, abychom navštívili s panem Papíkem naše lesy a vše si prohlédli. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt pěstební činnosti v lesích ve vlastnictví obce Rudoltice 
na rok 2009, zpracovaný Zdeňkem Papíkem, LESPAP – Práce v lese, dle kterého 
předpokládané náklady na pěstební práce činí 429.281,- Kč, na těžební práce činí 249.300,- 
Kč a předpokládaný zisk je ve výši -179.981,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele Oldřicha Rezka zprostředkováním prohlídky 
obecního lesa. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
26) Oznámení škodní události (E. Ch.) 
 
Čten dopis paní E. Ch., ve kterém oznamuje škodní událost ze dne 26.12.2008. 
 
Čteno právní stanovisko ke škodní události, zpracované právní zástupkyní obce. 



 

 
Závěr právního stanoviska zní: „Obec neporušila žádnou ze svých povinností a nemůže tedy 
nést odpovědnost za škodu. V tomto smyslu doporučuji odpovědět paní Ch. Nelze vyloučit, že 
by se svých nároků domáhala právní cestou, ať jsou oprávněné či nikoli, pak by se obec 
musela bránit za použití výše uvedených argumentů. Samozřejmě vždy je možná cesta 
dohody, kdy je věc mezi stranami sporná (paní Ch. tvrdí, že má nárok, obec, že nikoli), dojít 
k nějakému kompromisu, ale to je na úvaze obce, zejména pro precedentnost takového 
postupu.“ 
 
Stránská – Před několika týdny jsem shlédla pořad, ve kterém se řešil ten samý problém. Paní 
šla po komunikaci, uklouzla a měla nějaký úraz hlavy. Obrátila se na pojišťovnu obce a 
pojišťovna jí odpověděla tak, že pokud by obec porušilo podmínku toho, že by tu komunikaci 
neuklidila tak potom by nastala ta doba toho plnění. Ale protože obec nic nezanedbala a 
komunikace byla uklizena, paní neměla na nic nárok. 
Dotaz - A ta paní Ch. v té době někomu volala, že je potřeba něco posypat? 
Bártlová – Já o tom nic nevím. 
Dotaz – Je přece logické, že když chci, aby někdo něco posypal tak se obrátím na toho, kdo to 
má na starosti. A navíc mezi auty se to přece posypat nikdy nedá. 
Stránská – V té době obec nesypala nikde. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neshledává škodní událost sdělenou obci paní E.Ch., bytem XXX, jako 
důvodnou, a to proto, že ze strany obce nedošlo dle názoru obce i dle právního stanoviska 
právní zástupkyně obce k žádnému porušení povinností, týkající se údržby parkoviště domu 
čp. 261 v době vzniku úrazu, a to s ohledem na vydané Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008 ve 
spojení s Plánem zimní údržby místních komunikací, vydaných a řádně zveřejněných, a to již  
před vznikem úrazu paní Ch. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
27) Sdělení hejtmana PK ohledně příspěvku na konto veřejné sbírky 
 
Čteno sdělení hejtmana PK.  
 
Bártlová - Na konto veřejné sbírky částka 50.000,- Kč již dorazila. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení hejtmana PK ohledně příspěvku na konto veřejné 
sbírky z rozpočtu PK ve výši 50.000,- Kč. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
28) Informace – cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
 



 

Bártlová – Dne 17.2.2009 vydal MěÚ Lanškroun, odbor ŽP rozhodnutí, kterým vydává 
souhlas DSO Lanškrounsko ke stavbě Lanškroun – cyklotrasy (úsek č. 2 Lanškroun – směr 
Rudoltice). Platnost souhlasu končí dnem 28.2.2011. 
Již proběhlo několik jednání ohledně plánované trasy, týkající se v podstatě části Rudoltice – 
Česká Třebová. Dále byla projednávána problematika projektové dokumentace naší obce, 
která sloužila jako podklad pro územní rozhodnutí. V současné době se řeší její dopracování 
do potřebné fáze. Jsou naplánována další dvě jednání, a to s p. Š., který je vlastníkem 
pozemku, po němž částečně povede cyklostezka, jedná se o pozemek u odbočky na Zámeček. 
Dále se s projektanty dořešuje část cyklostezky, která vede u autoservisu p. T. kolem p. L. 
směrem do obce. Vyhlášení termínu výzvy k podávání žádosti o dotaci se předpokládá 
nejdříve v květnu t.r. 
Ještě musím dodat ohledně trasy cyklostezky, protože došlo i na hlasování. Cyklostezka přes 
obec je totiž plánovaná právě kolem domu paní L., povede kousek po komunikaci a pak zahne 
u pana B. a teď jedním z těch průjezdů se dostane na druhou stranu přes dráhu. Je to z toho 
důvodu, protože mostem, která prochází hlavní silnice, nemají žádnou šanci vést cyklostezku, 
protože tam to nikdo nepovolí. Takže se rozhodovalo ani ne tak, jakým průjezdem, zda-li 
kolem T.K. nebo kolem Z.S. povede, ale spíše to kam povede ta cyklostezka dál. Byl návrh, 
aby byla ta trasa pro cyklisty atraktivní, vést ji dozadu lesem, starým drážním tělesem a 
v podstatě by se to zcela vyhnulo obci Damníkov. Říkala jsem tam, že to děláme hlavně 
z důvodu bezpečnosti a pokud ji povedeme „zadem“, tak si nemyslím, že by občané 
z Damníkova to pak objížděli. Nakonec to tedy skončilo hlasováním, já hlasovala pro tu 
variantu, aby se cyklostezka vrátila zpět k hlavní silnici a vedla se podél ní.  
Kohoutová – Já si myslím, že když to tu navedeme na tu komunikaci v obci, tak to bude 
hodně nebezpečné. Po té naší komunikaci jezdí hodně aut a my nemáme chodníky. Už takhle 
dochází ke střetům chodců s auty a teď, když do toho ještě pustíme ty cyklisty, tak to bude 
opravdu nebezpečné. 
Bártlová – Ale takhle se to řeší běžně. Navíc tady to jinak řešit nejde a na některých dalších 
úsecích v ostatních obcích je to obdobné. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere informace ohledně postupu projektu „Cyklostezka Lanškroun – 
Česká Třebová“ na vědomí. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
 
29) Zpráva Policie ČR, OO Lanškroun o trestné činnosti v obci za rok 2008 
 
Čtena zpráva Policie ČR, OO, Lanškroun v části týkající se obce Rudoltice. 
 
V obci Rudoltice bylo šetřeno celkem 13 trestných činů, z nichž 4 byly objasněny. Případy, 
které nebyly objasněny jsou: 
1 vloupání do objektu měnírny v Rudolticích 
1 krádež vloupání do chaty 
2 krádeže – vloupání do osobního vozidla 



 

1 krádež vloupání do skladu 
2 vloupání do zahradní chaty 
1 vloupání do vozidla v Rudolticích 
1 poškození venkovní omítky v Rudolticích 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2008. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
30) Diskuse 
 
Žáček - Mluvil jsme s panem malířem Bartáčkem o malování v domě čp. 605 a přestože byl 
domluvený s nájemníky domu, že mu otevře byty, protože oni chtějí vymalovat tak se tak 
nestalo. 
Bártlová – A to ani jeden? 
Žáček – Jeden myslím, že ano. 
Bártlová – Dáme jim písemné výzvy a pak uvidíme. 
Žáček - Prodala Mozaika další parcely? 
Bártlová – Ano tu jednu, o které jsme mluvili. A jinak mají další zamluvené. 
Žáček - Jak dopadla Tříkrálová sbírka? 
Bártlová – Vybralo se něco přes 30.000,- Kč a charita přislíbila dvojnásobek. Když jsem ale 
s oblastní charitou jednala, hovořili dokonce o tom, že by tu částku mohli i více než 
zdvojnásobit. 
 
Dotaz – Kdo opravuje ten dům čp. 605 a kdo zodpovídá za ty lidi, kteří se tam pohybují? 
Protože tam se úplně veřejně krade. 
Bártlová – Za to odpovídá stavbyvedoucí 
Dotaz – Takže pokud tam vznikne nějaká škoda, uhradí ji on? 
Bártlová – Už se to tu jednou stalo a stavbyvedoucí zaplatil. 
 
 
Zasedání skončeno v 21.45hod. 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/05/03/09 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápis 
c) p. Jitku Šabatovou do funkce členky Kontrolního výboru OZ Rudoltice. 
d) Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice a P.R., 

bytem XXX, na prodej p.p.č. 4245/21 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní 
cenu 281 760,- Kč. 

e) uzavření smlouvy o provozování obecního vodovodu mezi obcí Rudoltice jako 
vlastníkem a VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. jako provozovatelem, jejímž účelem je 
zajištění komplexního a odborného provozování vodohospodářských zařízení 
vlastníka za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

f) v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „Rekonstrukce vyhořelého 
bytového domu čp. 605 v Rudolticích“ organizaci VISION Rudoltice s.r.o., která 
vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch obce Rudoltice a ve které má obec 
Rudoltice výlučná majetková práva. 
 
uzavření smlouvy o dílo č. SRV 001/2009 mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a 
VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž předmětem je kompletní 
rekonstrukce bytového domu čp. 605 poškozeného požárem na pozemku st.p.č. 692 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za pevnou cenu za dílo ve výši 5 190 898,- Kč bez 
DPH. 

g) uzavření smlouvy o dílo č. 001/2009/DSI mezi příspěvkovou organizací STAVBY 
Rudoltice jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. se sídlem U Dvora 118, Česká 
Třebová, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice za cenu za dílo 20 010 805,- Kč bez DPH s termínem ukončení 
plnění 10.9.2009. 

h) uzavření dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti mezi 
obcí Rudoltice jako zájemcem a Realitní a dražební společností MOZAIKA s.r.o. se 
sídlem v Lanškrouně, Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jehož předmětem je 
doplnění článku 1 smlouvy uzavřené dne 2.11.2008, a to o p.p.č. 4245/37, 4245/32, 
4245/33, 4245/34, 4245/35, zapsané u KÚ v ÚO na LV č. 10001 pro obec a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 

i) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2004393/1, mezi obcí Rudoltice jako budoucí povinnou z věcného břemene a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, jako 
oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí 
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na p.p.č. st. 429, p.p.č. 171/2, 169, 
3124, 152/2, 3349/1 a 3349/3, vše zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy a dotčené nemovitosti. 

j) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002691/VB/9, Rudoltice, 94 
b.j., III. etapa – Knn, mezi obcí Rudoltice jako povinnou z věcného břemene a 
společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  jako oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž předmětem, je zřízení věcného břemene umožňující využití 
p.p.č. 4245/1 zapsané na LV č. 10001 v pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy. 



 

k) podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce Rudoltice na rok 2009 dle přiloženého 
návrhu, vypracovaného starostou SDH obce Rudoltice p. R.Ž., jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a to v předběžné výši 190 000 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce souhlasí se 30% spoluúčastí obce při poskytnutí dotace. 

l) podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na zajištění projektové 
dokumentace „Poldr Rudoltice na Lukávce“ (Poldr Kaštánek) u Krajského úřadu 
Pardubického kraje, a to na základě cenové nabídky Agroprojekce Litomyšl, dle které 
by bylo možné vyhotovit projektovou dokumentaci za cenu 255 850,- Kč včetně 
DPH. 

m) úmysl prodeje části  p.p.č. 3088/33 zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 

n) SDH Rudoltice prominutí poplatku za pronájem sálu Kulturního domu v Rudolticích 
dne 21.2.2009, kdy byl pořádán Hasičský ples. 

o) poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků obce v r. 2009 Klubu 
důchodců v Rudolticích ve výši 7.000,- Kč (vloni 4.000,- Kč, v roce 2007 1.000,- Kč) 
s tím, že bude ze strany Klubu důchodců předložena zpráva o využití finančních 
prostředků nejpozději do 31.12.2009. 

p) přidělení bytu č. 3 v domě čp. 276 o velikosti 3+1 manželům J. a M. Ž., bytem XXX. 
q) projekt pěstební činnosti v lesích ve vlastnictví obce Rudoltice na rok 2009, 

zpracovaný Zdeňkem Papíkem, LESPAP – Práce v lese, dle kterého předpokládané 
náklady na pěstební práce činí 429.281,- Kč, na těžební práce činí 249.300,- Kč a 
předpokládaný zisk je ve výši -179.981,- Kč. 

 
2) Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
 

a) úmysl prodeje 365/2, 365/3, 366/1, 3088/22 a 3451/4, zapsaných na LV č. 10001 pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP 
Ústí nad Orlicí. 
 OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 365/2, 365/3, 366/1, 3088/22 a 3451/4 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 

 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) odstoupení p. Evy Chládkové z funkce členky Kontrolního výboru OZ Rudoltice. 
b) informace starostky ohledně její činnosti týkající se chodu obce. 
c) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
d) Rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 9.2.2009, č.j.: 11017/08-

1700-603200, 11018/08-1700-603200, 11020/08-1700-603200 a 11022/08-1700-
603200, kterými došlo k zamítnutí odvolání obce do vydaných Platebních výměrů FÚ 
v ÚO; 
bere na vědomí informace starostky obce o jednání na Ústředním finančním a 
daňovém ředitelství MF ČR v Praze dne 4.3.2009. 

e) sdělení FÚ ÚO, č.j. 385/09/273980602606, ohledně postoupení žádosti o prominutí 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně MF ČR. 

f) oznámení pojišťovny KOOPERATIVA o poskytnutí pojistného plnění z pojistné 
události č. 4083075608 v celkové výši 4 330 229,- Kč. 

g) nabídku pojištění obecního majetku ze strany pojišťovny Kooperativa s tím, že na 
příštím veřejném zasedání bude v případě odsouhlasení předložena pojistná smlouva 



 

starostkou obce ke schválení. 
h) Rozhodnutí starostky obce Rudoltice č. 3/2009 ze dne 1.3.2009, kterým byla v obci 

zřízena Povodňová komise s účinností od data vydání rozhodnutí. 
i) žádost manželů J. a D. P. o přidělení veřejného osvětlení v blízkosti rodinného domu 
čp. 73 v obci Rudoltice s tím, že konečné rozhodnutí o vybudování či nevybudování 
tohoto veřejného osvětlení bude vydáno až v době přípravy komplexního řešení v 
obci. 

j) žádost o ukončení nájemní smlouvy p. L.R., bytem XXX. 
k) sdělení hejtmana PK ohledně příspěvku na konto veřejné sbírky z rozpočtu PK ve výši 

50.000,- Kč. 
l) informace ohledně postupu projektu „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová“ 
m) zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2008. 

 
4) Obecní zastupitelstvo neshledává: 
 

a) důvody k prominutí místního poplatku ze psů u žadatele p. P.V., nar. XXX, bytem 
XXX 

b) škodní událost sdělenou obci paní E.Ch., bytem XXX, jako důvodnou, a to proto, že ze 
strany obce nedošlo dle názoru obce i dle právního stanoviska právní zástupkyně obce 
k žádnému porušení povinností, týkající se údržby parkoviště domu čp. 261 v době 
vzniku úrazu, a to s ohledem na vydané Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008 ve spojení 
s Plánem zimní údržby místních komunikací, vydaných a řádně zveřejněných, a to již  
před vznikem úrazu paní Ch. 

 
5) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 4245/21 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna (bod č. 10) 

b) starostku obce k podpisu smlouvy o provozování obecního vodovodu (bod č. 11) 
c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na rekonstrukci domu čp. 605 po požáru (bod 
č. 12) 

d) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje 
nemovitostí (bod č. 14) 

e) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene (bod č. 15) 

f) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene (bod č. 16) 
g) starostku obce vypracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace na Krajský úřad 

Pardubického kraje nejpozději do 31.3.2009 (bod č. 17) 
h) starostku obce podáním žádosti u Krajského úřadu Pardubického kraje (bod č. 17a) 
i) správce bytového fondu zajištěním nového nájemníka bytu (bod č. 24) 
j) zastupitele Oldřicha Rezka zprostředkováním prohlídky obecního lesa (bod č. 25) 

 
6) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3088/33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
 
 
 



 

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


