
 

ZÁPIS 
mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 12. 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) Výběrová řízení na pronájem bytových jednotek ve vlastnictví obce 
4) 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 v 19.00 hod. 
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

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

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

        PRO:  5 
        PROTI:   0 
        ZDRŽEL SE:   0 
 
 
3) Výběrová řízení na pronájem bytových jednotek ve vlastnictví obce 
 
 
Bártlová – Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.1.2009 bylo jednomyslně 



 

schváleno 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. Hlavním kritériem 
byla nabídnutá výše předplaceného nájmu. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na dnešní den 
v 15.00 hod. 
 
Inzeráty s výběrovým řízením byly zveřejněny kromě úřední desky našeho obecního úřadu 
v Listech Lanškrounska, Orlickém deníku a inzertních novinách. 
 
Výběrové řízení na pronájem bytu 264/4 
Vzápětí po vyhlášení VŘ podali manželé M. žádost o přidělení bytové jednotky č. 4 o 
velikosti 2+1 v II. NP domu čp. 264, ve kterém již více jak 5 let bydlí v pozici podnájemníků. 
Nájemnicí tohoto bytu byla do konce roku 2008 p. H. Manželé M. sdělili, že jsou okamžitě 
schopni složit na účet obce částku 150.000,- Kč stejně tak, jak před 6 lety tuto částku skládala 
paní H. 
 
Čtena žádost manželů M. 
 
Manželé M. složili dne 4.2.2009 na účet obce částku 150.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, 
že se jedná o dlouhodobé podnájemníky, kteří řádně platí nájem a služby spojené s užíváním 
bytu, nebyla s nimi dosud řešena žádná stížnost ze strany obce, navrhuji výběrové řízení na 
byt č. 4 o velikosti 2+1 v domě čp. 264, který je užíván manžely M., ZRUŠIT. 
 
Na obecní úřad byly doručeny 2 obálky, na kterých je v levém horním rohu uvedeno 
„Neotevírat – VŘ 264/4“. Tyto dosud nebyly otevřeny. Na účet obce od vyhlášení výběrového 
řízení do dnešního dne však nedorazila ani v jednom případě tzv. jistina ve výši 15.000,- Kč, 
která dle podmínek VŘ měla být současně s podáním přihlášky složena jako příp. smluvní 
pokuta v případě odmítnutí podpisu nájemní smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost by tedy 
ani nebyly ze strany přihlášených splněny podmínky VŘ.  
 
 
Výběrové řízení na pronájem bytových jednotek 261/1 a 261/13 
K výběrovým řízením na oba volné byty v čp. 261 o velikosti 1+1 obecní úřad neobdržel 
žádnou přihlášku. Navrhuji proto výběrové řízení opakovaně vyhlásit – uzávěrka 30.4.2009. 
 
 
Výběrové řízení na pronájem bytových jednotek 261/2 a 262/12 
 
Čteny výpovědi z nájmu bytů. 
 
S ohledem na výpovědi z nájmu těchto bytových jednotek navrhuji současně vyhlásit 
výběrové řízení i na tyto bytové jednotky se stejnými podmínkami, za jakých byly vyhlášeny 
u předchozích bytů – uzávěrka 30.4.2009. 
 
Rezek – Je jisté, že tyhle byty budou volné? 
Bártlová – Budu to opakovat, vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit výběrové řízení. Ti lidé 
dali výpověď z nájmu bytu a běží jim 3měsíční výpovědní lhůta. Může se stát, že si to třeba 
za měsíc rozmyslí. V tom případě máme právo výběrové řízení zrušit. Pokud bychom chtěli 
hrát na jistotu, tak bychom museli počkat 3 měsíce a pak teprve vyhlásit výběrové řízení. 
Jakmile bude byt převzat od nájemníka, tak lhůta končí. 



 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na byt č. 4 o velikosti 2+1 v II. NP domu čp. 264  a 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 264 s manžely P. a P. M., oba 
trvale bytem XXX, počínaje 15.3.2009 a konče uplynutím doby 20ti let. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje opakované vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytových 
jednotek ve vlastnictví obce Rudoltice, a to: 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. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytových jednotek ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a to: bytu č. 2 o velikosti 2+1 v I. NP domu čp. 261 a bytu č. 12 o 
velikosti 2+1 ve III. NP  domu čp. 262 za podmínek uvedených v přílohách, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

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

        PRO:  5 
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
4) Diskuse 
 
Dotaz – U našeho domu (čp. 261) je parkoviště v hrozném stavu. Tam je voda, bláto, nedá se 
tam vůbec jezdit. Šlo by tam navézt nějaké kamení nebo něco? 
Bártlová – Nic neslibuji, ale určitě si to poznamenám. My už podobnou situaci řešíme na 
komunikacích. 
Rezek – U domu čp. 601 i u těch dalších domů jsou odpadané obklady a ty obklady se zničí, 
rozdupou je dětí nebo je někdo ukradne apod. 
Bártlová – Už jsme se o tom bavili, víme o tom. 
Dotaz – Když bych chtěl odejít z bytu tady dole v obci, proč si za sebe nemohu najít náhradu? 
Bártlová – Protože jsou vyhlášena výběrová řízení a platí pravidlo „kdo dá víc“. Možná, že 
k tomu ale dojde pokud se znovu nikdo nepřihlásí. 
 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/12/03/09 
 
1) Obecní zastupitelstvo ruší: 

a) výběrové řízení na byt č. 4 o velikosti 2+1 v II. NP domu čp. 264 
 
2) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 264 s manžely P. a P. M., oba trvale 
bytem XXX, počínaje 15.3.2009 a konče uplynutím doby 20ti let. 

b) opakované vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytových jednotek ve vlastnictví 
obce Rudoltice, a to: 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; 
 
vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytových jednotek ve vlastnictví obce 
Rudoltice, a to: bytu č. 2 o velikosti 2+1 v I. NP domu čp. 261 a bytu č. 12 o velikosti 
2+1 ve III. NP  domu čp. 262 za podmínek uvedených v přílohách, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

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


