
 

ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 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. 5 a 6 usnesení č. OZ/05/03/09  
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
5) Stížnosti 
6) Žádost o odkup pozemku p.p.č. 365/1 (M.N.) 
7) Žádost o prominutí penále (D.T.) 
8) Darovací smlouva (P.J.) 
9) Pojištění obecního majetku  

10) Finanční vypořádání  s příspěvkovými organizacemi (ZŠ a MŠ, Stavby) 
11) Rozdělení zisku ZŠ a MŠ za rok 2008 do fondů 
12) Úhrada ztráty přísp. org. STAVBY Rudoltice za rok 2008 
13) Převod výsledku hospodaření obce za rok 2008 (hospodářská činnost) do fondu 

hospodářské činnosti 
14) Výpověď z nájmu bytu (E.J., J.B.) 
15) Eletronizace veřejné správy (datové schránky, Czech POINT,..) 
16) Žádost o zapůjčení sálu + prominutí poplatku za pronájem sálu (TJ Sokol) 
17) Různé 
18)  Diskuse 

 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Stránská, Rezek, Žáček, Skalický 
Nepřítomni: Kolomý, Řehoř 
 
 
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání: 
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném 
vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce 
zápisu. Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
  
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním 
úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Program:  



 

 
1) Zahájení jednání v 19.10 hod. 
 
Dne 18.2.2009 se stal p. Tomáš Skalický členem zastupitelstva obce Rudoltice. 
 
Slib zastupitele dle ust. § 69 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.: 
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky." 
 
 
       .................................................................. 
         Tomáš Skalický 
 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu: 

• doplnění programu o bod č. 7a) – Žádost o příspěvek na obuv pro taneční 
kroužek ZŠ Rudoltice 

• doplnění programu o bod č. 8a) – Darovací smlouva (Obec Albrechtice - 
Obec Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 14a) – Výpověď z nájmu bytu (Karel 
Motejzík, Jitka Lorencová) 

• doplnění programu o bod č. 14b) - Výběrové řízení na bytovou jednotku 
v domě čp. 261, byt č. 12 

Skalický: Navrhuji změnu programu: 
• doplnění programu o bod č. 7b – Žádost ZŠ Rudoltice o schválení 

nákupu školních lavic z fondu rezerv 
 

 
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: Kohoutová, Rezek 
 
 

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

        PRO:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 5 a 6 usnesení č. OZ/05/03/09  
 



 

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) 
- splněno 

b) starostku obce k podpisu smlouvy o provozování obecního vodovodu (bod č. 11) 
- splněno 

c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na rekonstrukci domu čp. 605 po požáru (bod 
č. 12) 
- splněno 

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

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

f) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene (bod č. 16) 
- splněno 

g) starostku obce vypracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace na Krajský úřad 
Pardubického kraje nejpozději do 31.3.2009 (bod č. 17) 
- splněno 

h) starostku obce podáním žádosti u Krajského úřadu Pardubického kraje (bod č. 17a) 
- splněno 

i) správce bytového fondu zajištěním nového nájemníka bytu (bod č. 24) 
- splněno 

j) zastupitele Oldřicha Rezka zprostředkováním prohlídky obecního lesa (bod č. 25) 
- telefonicky hovořeno s panem Papíkem, předběžně stanoven termín duben – květen 

 
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. 
- splněno (vyvěšeno dne: 10.3.2009-26.3.2009) 

 
 
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
6.3.2009 

• jednání s majitelem parcely na Zámečku 
• jednání na MěÚ v Lanškrouně ohledně cyklostezky Lanškroun-Rudoltice 

7.3.2009 
• jednání se zástupcem firmy ALBERON Žamberk (optika) 
• jednání s nájemníkem obecního bytu 
• jednání se zájemci o vybudování fotovoltaické elektrárny v prům. zóně obce 

11.3.2009 
• jednání s manžely Š. na MěÚ Lanškroun (soukr. pozemek na trase cyklostezky) 
• jednání s IT správcem 
• řešení stížnosti (čp. 624) 

12.3.2009 
• mimořádné OZ 



 

13.3.2009 
• Česká pošta, ÚO – zajištění certifikátu pro předávání dat  

16.3.2009 
• ohlášení černé skládky velkého rozsahu (Policie ČR) 
• příjem stížnosti 

17.3.2009 
• seminář „Pravomoc a zodpovědnost samosprávy obce vůči školám“ (Pardubice) 

18.3.2009 
• seminář „Datové schránky“ (Pardubice) 

19.3.2009 
• Orlický deník 
• jednání se zástupci KÚ PK, KP Ústí nad Orlicí – Obnova katastrálního operátu  
• schůzka s p. J. – dar postiženým požárem 
• jednání v RK Mozaika 
• řešení stížnosti – volný pohyb psů 
• jednání s makléřkou ohledně pojištění odpovědnosti zastupitelů 

20.3.2009 
• jednání s výrobně-technickým náměstkem VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 
• jednání na RK Mouřenín s.r.o., Svitavy 

22.3.2009 
• schůzka stavebně-bytové komise (pozvánky na schůzku se žadateli o byt) 

23.3.2009 
• řešení stížnosti (nevhodné chování dětí) 

24.3.2009  
• jednání s prac. pojišťovny Kooperativa 
• místní šetření u p. B. (kácení lípy) 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky ohledně činnosti týkající se chodu 
obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
5) Stížnosti 
 
č. 8/2009 – stížnost na p. H. 
     - hlučné chování nájemníka (hlasitá hudba...) 
     - zčásti stížnost nedůvodná, přislíbena náprava v porušování nočního klidu 
 
č. 10/2009 – stížnost na p. R.M. 
       - porušování vyhlášky o volném pohybu psů 
       - stížnost uznána za oprávněnou, přislíbena náprava (psi do útulku) 
 
č. 11/2009 – stížnost na nezl. Š. a H., bytem Zámeček 
       - šikana okolí, strkání sirek do zvonku, vypínání jističů.... 

     - pozváni nezletilí včetně rodičů (dostavili se Š. a nezl. H.), stížnost považují za 



 

neoprávněnou, nic takového nečiní kromě incidentu, který byl řešen policií 
     - rodiče i nezletilí poučeni, že v případě opakovaných stížností dalšími občany a 

prokázání oprávněnosti stížnosti bude věc řešena za pomoci dalších orgánů, příp. 
neprodloužena náj. smlouva k bytu 

č. 12/2009 – stížnost na p. A.Š. 
                  - porušování vyhlášky o volném pohybu psů (pes ohrožuje blízké okolí) 
                  - pozván na 30.3. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Žádost o odkup pozemku p.p.č. 365/1 (M.N.) 
 
Bártlová - Úmysl prodeje této p.p. byl schválen na OZ dne 29.1.2009, zveřejněno na ÚD ve 
dnech: 6.2.-22.2.2009. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 365/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 
10,- Kč/m2 M.N., bytem XXX. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Žádost o prominutí penále (D.T.) 
 
Čtena žádost o prominutí penále z nezaplacení úklidu. 
 
Bártlová: Panu T. dluh vznikl v roce 2008, kdy od ledna do května neplatil úklid 110,- Kč. 
Sankce byla vyčíslena dle p. účetní na částku 3.020,- Kč. Pan T. obdržel výzvu k zaplacení 
19.6.2008,  o den později obecní úřad obdržel žádost o odpuštění penále, které mu bylo 
bývalým starostou zamítnuto. Dlužnou částku uhradil v podstatě ihned. K dnešnímu dni 
nedluží nic, vše kromě penále má vyrovnané. Navrhovala bych však, abychom žádosti 
nevyhověli. Byl by to precedent. 
 
Skalický: Platí pravidelně nájem? 
Bártlová: Ano, vše řádné platí, žádný dluh nemá 
Rezek: Souhlasím s tím, že by to byl precedent. Byl by to příklad pro ostatní. 
Skalický: Nešlo by to udělat tak, že když je to při takovém prvním případě, že kdyby to 
nebyla tak vysoká částka, byla by možnost nějaké pokuty, řádově 500,- Kč. 



 

Bártlová: To by se muselo schválit nějaké usnesení a stanovit pro to pravidlo. 
Skalický: Pokud nájemník platí řádně nájem tak jak má, tak by v takovém případě byl 
upozorněn a vše zaplatí bez problémů, byla by možnost vytýkací smluvní pokuta např. 500,- 
Kč. 
Bártlová: Ty smluvní pokuty se již nedávají, to jsou dluhy z doby minulé v období do 30.6. 
Žáček: Vezměme to z druhé strany. Je to slušný člověk, který má vše zaplacené. Jakmile se o 
dluhu dozvěděl tak ho uhradil a navíc nežádá o odpuštění celé částky, ale jen 2.500,- Kč. 
Bártlová: Na druhou stranu je tam taky mnoho lidí, kteří to udělali taky, nepožádali a zaplatili. 
 
Dotaz: On byl vyzván jednou a pak hned zaplatil? 
Bártlová: Ano. 
Dotaz: Třeba si ani neuvědomil, že neplatí. Já v tom nevidím precedent. 
Bártlová: Jde o to, že to uděláme zpětně i vůči těm lidem, kteří to zaplatili?! 
Dotaz: Ne, jenom tomu, kdo si zažádal. 
Bártlová: To usnesení zastupitelstva, které jsme schválili, bylo dopředu s tím, že o tom byli 
všichni informovaní a všichni měli stejnou možnost. Teď už ji ale stejnou nemají. 
Dotaz: Já mluvím za sebe. Když by se to stalo mně, tak bych byl hodně naštvaný, že jsem se 
nedozvěděl o tom, že dlužím 100,- Kč. 
Bártlová: Ze zákona tam ta povinnost není. Teď to děláme, každý měsíc se rozesílají 
upomínky, ale tenkrát se to nedělalo a zdá se mi, že by to potom nebyly pro všechny rovné 
podmínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce žádosti p. D.T., bytem XXX, o prominutí penále vzniklého z nezaplacení 
poplatku za úklid v roce 2008 ve výši 2.500,- Kč, nevyhovuje. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
7a) Žádost o příspěvek na obuv pro taneční kroužek ZŠ Rudoltice 
 
Čtena žádost ředitelky DDM Lanškroun. 
 
Bártlová – Hovořila jsem s p. uč. H.F. o činnosti tanečního kroužku ZŠ Rudoltice – tento 
pravidelně nacvičuje svá vystoupení na sálu zdejšího KD. Z našeho rozhovoru vyplynula 
potřeba vybavení řádnou obuví – jedná se o typickou obuv pro country tance. Tato obuv je 
však finančně náročná, a proto jsme se spolu domluvily na podání žádosti o příspěvek. DDM 
Lanškroun, pod kterým kroužek funguje, žádá tedy o příspěvek na 10 párů obuvi po 500,- Kč, 
tj. celkem 5.000,- Kč. Tento příspěvek by byl využit výlučně pro činnost tohoto tanečního 
kroužku. Navrhuji žádosti vyhovět.  
 
Rezek: Jak dlouho vůbec kroužek existuje? 
Havlenová: Už třetím rokem. Děti vystupují nejenom v naší obci, teď např. budou vystupovat 
pro důchodce v Lanškrouně. Navázali také kontakt s kroužkem country tanců dospělých. 
Rezek: Dá se tedy předpokládat, že i do budoucna bude ten kroužek fungovat? Nebude to 
investice, která by za rok spadla. 
Bártlová: Určitě. Ty boty tam budou „erárně“. 



 

Havlenová: Ty velikosti bot budou takové, aby se daly používat i v dalších letech. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fin. příspěvku na vybavení tanečního kroužku ZŠ 
Rudoltice prostřednictvím DDM Lanškroun v celkové výši 5.000,- Kč, který bude výlučně 
použit k zakoupení 10 párů obuvi pro členy tohoto kroužku s tím, že vyúčtování poskytnutého 
příspěvku bude DDM Lanškroun provedeno nejpozději do 31.8.2009. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
7b) Žádost ZŠ Rudoltice o schválení nákupu školních lavic z fondu rezerv 
 
Čtena žádost ZŠ Rudoltice. 
 
Havlenová: Chtěla bych k tomu říci, že letos bylo u zápisu 17 dětí a 16 z nich jich nastoupí do 
1. třídy. Lavice se naposledy kupovaly ještě v době, kdy byla ředitelka paní M. Kuběnková. 
My potřebujeme nábytek, který bude výškově nastavitelný, abychom mohli výšku židlí lavic 
nastavit podle výšky dětí. 
Bártlová: Jestli se správně dívám, bylo ke konci r. 2008 v rezervním fondu 83.176,- Kč. 
Havlenová: Ano. 
Rezek: Vy jste se s tím zabývali např. na školské radě? 
Bártlová: Ne. Já to slyším poprvé. 
Rezek: To je asi otázka budoucnosti, nemusí se kupovat hned. 
Havlenová: Já bych je chtěla koupit co nejdříve a využít jarních slev, aby tam byly pro děti, 
které v září do školy nastoupí. 
Bártlová: Panu Rezkovi jde asi o to, že to tu teď slyšíme poprvé, že jste tu žádost nepodali 
dříve. 
Rezek: Určitě je to potřeba a bude to sloužit především těm malým dětem. Myslím, že by se 
to dalo jen říci dříve. 
Skalický: Jde třeba o to, že paní ředitelka dostala nějakou nabídku s možností slev na ten 
nábytek. 
Stránská: Měla bych k tomu jenom to, že já budu hlasovat pro to, abyste si ty židle a lavice 
mohli zakoupit. Myslím si, že byste nám tyhle požadavky mohli dávat dříve. Každé pondělí 
máme pracovní schůzky a tyhle požadavky by se tam mohly objevit, protože se o nich pak 
lépe diskutuje a máme možnost si o tom pohovořit a lépe se o nich rozhoduje. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 10 setů školních lavic z fondu rezerv z důvodu zvyšování 
se počtu žáků a nevyhovujících velikostí starých lavic v celkové výši 39.970,- Kč včetně DPH. 
 
Dotaz: Jak a kdy probíhají vaše pracovní schůzky? 
Bártlová: Psala jsem to dokonce i ve zpravodaji, že máme pravidelné pracovní schůzky. 
Dotaz: Neměli by se zastupitelé scházet veřejné? 
Bártlová: Ano. Pracovní schůzky zastupitelů se nekonají v rozporu se zákonem, jsou 
neveřejné a projednávají se na nich jednotlivé body. O jednotlivých bodech diskutujeme, 
abychom byli na zasedání připraveni. 



 

Dotaz: Proč někdo dostává podklady pro zasedání dříve než ostatní? 
Bártlová: Tím myslíte koho? K dispozici jsou v pondělí v týdnu před zasedáním. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Darovací smlouva (P.J.) 
 
Bártlová – Paní J. složila v hotovosti do pokladny částku 2.000 Kč jako dar pro postižené 
domu čp. 605. Navrhuji proto schválit darovací smlouvu na tuto částku. 
 
Čtena darovací smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi P.J. jako dárcem a obcí 
Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2.000,- Kč pro obyvatele domu 
čp. 605, postiženého dne 11.12.2008 požárem. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Částka 2.000,- Kč, která byla dne 19.3.2009 složena v hotovosti do pokladny obce, bude 
převedena na účet sbírky č. 43-3767390247/0100.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8a) Darovací smlouva (Obec Albrechtice - Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Zastupitelstvo obce Albrechtice na svém zasedání dne 11.2.2009 schválilo 
příspěvek na dům postižený požárem v celkové výši 10.000,- Kč. Navrhuji proto schválit 
darovací smlouvu s obcí Albrechtice. 
 
Čtena darovací smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Albrechtice jako dárcem 
a Obcí Rudoltice jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
10.000,- Kč pro občany obecního bytového domu čp 605, postižené dne 11.12.2008 požárem. 
Částka 10.000,- Kč bude převedena na účet sbírky č. 43-3767390247/0100.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 

9) Pojištění obecního majetku  
 
Bártlová: Na základě nabídky pojištění, která byla prezentována na minulém zasedání 
zastupitelstva, jsem nechala pojišťovnou Kooperativa tedy vypracovat pojistnou smlouvu. 
Přílohou č. 1 je seznam pojištěných nemovitostí obce Rudoltice, který čítá majetek s celkovou 
pojistnou částku ve výši 598 450 000,- Kč. Kromě nemovitostí jsou samozřejmě pojištěny i 
movité věci i vlastní cennosti – pro případ odcizení, dále pojistná smlouva obsahuje pojištění 
odpovědnosti za škodu – a to pojištění obecné odpovědnosti, ale také i odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávný úředním postupem. 
Celkové pojistné na rok činí po slevě částku 239 069,- Kč. Pojistná smlouva se uzavírá na 
dobu určitou 1 roku, a to od 20.3.2009 do 19.3.2010. Poté vyhlásíme výběrové řízení na 
pojištění majetku. V tomto smyslu jsem se s pojišťovnou Kooperativa i tak dohodla. Myslím, 
že s ohledem na jejich mírný postup v případě požáru domu čp. 605 je to i z naší strany 
korektní jednání.  
 
Rezek: Právě tohle byl bod, který byl nutný na té naší pracovní schůzce, protože se jedná o 
veliký majetek a protože já patřím v tomto zastupitelstvu k nedůvěřivcům, tak mě především 
zajímal rozdíl mezi tou starou levnější smlouvu a tou novou, kde už jsou zahrnuty takové 
důležité budovy jako škola, školka a další. Proto jsme po diskuzi došli k názoru, že 
zastupitelstvo tu smlouvu podpoří. My máme tuhle smlouvu dopředu prodiskutovanou a už 
jsme se okolo toho dostatečně „vyřádili.“ 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 7720372402 mezi Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze, jako pojistitelem, a obcí 
Rudoltice jako pojistníkem, na pojistnou dobu od 20.3.2009 do 19.3.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Dotaz: Měl bych dotaz na pana Rezka. Jednali jste o tomhle s občany? S obyčejnými lidmi? 
Rezek: Zastupitel je zvolen určitou skupinou lidí, kteří mu dali důvěru. 
Dotaz: Myslím si, že zastupitel by měl s lidmi jednat. Dám příklad, že pan Skalický obejde 
své voliče a řekne jim, co se bude projednávat. 
Bártlová: Proč jste odmítl mandát? 
Dotaz: Jsem velmi pracovně vytížen a neměl bych na to čas. 
Bártlová: Když tu reagujete tak, že by zastupitelé měli obcházet občany, myslíte, že to 
stihnete u 1500 obyvatel? 
Dotaz: Nemyslím všechny, třeba jen lidi v ulici. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Finanční vypořádání  s příspěvkovými organizacemi (ZŠ a MŠ, Stavby) 
 
Čteno finanční vypořádání. 
 
 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ 
Rudoltice a obcí Rudoltice jako zřizovatelem k 31.12.2008, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací STAVBY 
Rudoltice a obcí Rudoltice jako zřizovatelem k 31.12.2008, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Rozdělení zisku ZŠ a MŠ za rok 2008 do fondů 
 
Čtena Tvorba a použití peněžních fondů ZŠ a MŠ Rudoltice za roky 2006-2008. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2008 
do rezervního fondu ve výši 2 761,90 Kč, a to z hlavní činnosti ve výši 169,78 Kč a 
z hospodářské činnosti 2 592,12 Kč. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Úhrada ztráty přísp. org. STAVBY Rudoltice za rok 2008 
 
Bártlová: Hospodaření příspěvkové organizace jsme podrobně a průběžně konzultovali 
s účetní firmou. Ztráta příspěvkové organizace vznikla z toho důvodu, že tato společnost 
nakupuje služby, které dále prodává obci jen s mírným navýšením, které ale nemůže pokrýt 
náklady vzniklé z úhrady úroků z úvěrů (Úroky z obou úvěrů za celý rok 2008 činí cca 1,3 
mil. Kč, dotace obce pro příspěvkovou organizaci na rok činí 20 tisíc Kč). K navýšení 
fakturovaných částek nelze přistoupit, neboť by to způsobilo zdražení staveb, které jsou pro 
obec stavěny. Ztráta za rok 2008 bude částečně uhrazena z rezervního fondu a zbývající část 
bude uhrazena z rozpočtu obce, a to formou dotace. Na ztrátě se „podepsalo“ několik 
skutečností, např. hned v prvních měsících roku 2008 došlo účetním zápisem k ponížení 
výnosů o 1,9 mil. Kč, na podzim r. 2008 byla mj. zaplacena pokuta ÚOHS, v listopadu 
naběhlo cca 2,5 mil. do nedokončené výroby – tato odpovídala ke konci roku plně 
skutečnosti. V letošním roce, kdy se výstavba již dokončuje, by se měla veškerá nedokončená 
výroba vyfakturovat a provozní hospodářský výsledek by měl být již vyrovnaný. Dle sdělení 
účetní firmy příspěvkové organizace tato ztráta není odrazem špatného hospodaření 
organizace. 
 
Skalický cituje: Myslím si, že je třeba si uvědomit, že hovoříme o ztrátě z jiné činnosti 



 

příspěvkové organizace. Nejedná se tedy o ztrátu z hlavní činnosti, tedy činnosti, pro kterou 
byla organizace zřízena. Jiná činnost ze zásady její definice nemůže být ztrátová a já se 
domnívám, že ztráta z jiné činnosti též nemůže být hrazena z rozpočtu obce formou dotace. 
Pokud by byla ztrátová hlavní činnost pak by tato ztráta mohla být pokryta dotací z obce. 
Takže pokud má být vypořádána ztráta z hospodářské činnosti za r. 2008 tím způsobem jak 
hovoří paní starostka tedy, že částka 372.000,- Kč bude uhrazena z rozpočtu obce v roce 2009 
formou dotace, tak já s touto formulací nemohu souhlasit, protože jsem přesvědčen, že ztrátu 
z jiné činnosti nelze hradit formou dotace. K tomuto chci poskytnout ještě tento můj výklad: 
Podle zákona č. 218/2000 Sb. pokud jde o příspěvkovou organizaci jejíž zřizovatelem je stát, 
tak dle § 63 odst. 2 jestliže je hospodářských výsledkem jiné činnosti k 30. září ztráta je 
statutární orgán příspěvkové organizace povinen zajistit, aby byla do konce rozpočtového 
roku vyrovnána nebo učinit opatření k ukončení jiné činnosti tak, aby v této činnosti nebylo 
pokračováno po skončení rozpočtového roku. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů o této ztrátě takto striktně nehovoří. Informoval jsem se na to u 
auditorky, která děla audity městům a z jejich výkladů vyplynulo, že v podstatě u 
příspěvkových organizací, které zřizuje obec, je na zastupitelích, jak se budou chovat 
hospodárně a co udělají s tím, když jiná činnost u příspěvkové organizace bude ztrátová. 
Zákon č. 250/2000 Sb. vlastně vůbec nepřipouští, že by jiná činnost mohla být ztrátová. Já se 
domnívám, že bychom se k příspěvkové organizaci měli chovat hospodárně minimálně tak 
jako stát a sledovat její hospodaření. Dle mého názoru minimálně ředitel příspěvkové 
organizace a starostka věděli již k 30.09.2008, že Stavby Rudoltice jsou ztrátovými v jiné 
činnosti a měli podniknout kroky k tomu, aby byla tato činnost do konce roku vyrovnána nebo 
měli učinit opatření k ukončení jiné činnosti. Pokud se tak nestalo a žádné kroky učiněny 
nebyly tak se ptám pana ředitele Rezka jak je na tom příspěvková organizace k dnešnímu dni, 
jestli hospodaří se ztrátou v jiné činnosti nebo ne? Dále se ptám paní starostky jak přišla na to, 
že v příloze b dopisu Krajskému úřadu č.j. 5326/2009/OF uvádí, že ztráta příspěvkové 
organizace Stavby Rudoltice vznikla z důvodu, že tato společnost nakupuje služby, které dále 
prodává obci jen s mírným navýšení, které ale nemůže pokrýt náklady vzniklé z úhrady úroků 
z úvěru. Dále žádáme pana ředitele Staveb Rudoltice, aby odpověděl na mou otázku kolik tyto 
úroky činily v r. 2008 když je vykázána ztráta z jiné činnosti a v r. 2007 kdy organizace 
Stavby Rudoltice vykázala kladný hospodářský výsledek. Udělal jsem si tabulku, kde je jisté, 
že k 30.09. činily náklady jiné činnosti 29 mil. a když k tomu, připočtu 5% přirážku, která se 
obvykle účtuje ke službám přijatým z Visionu tak mi vyjde zisk cca. 1,5 mil. a když jsou 
úroky 1,3 mil. pak nevím proč by nemohly pokrýt zisk. Dále se ptám předsedy finančního 
výboru pana Rezka kdo kontroloval v průběhu roku jinou činnost organizace Stavby 
Rudoltice a s jakými závěry? Na závěr mé rozpravy se ptám všech zastupitelů kdo nese 
odpovědnost za tuto obrovskou ztrátu? Dle mého názoru to je bez pochyby pan ředitel Rezek, 
z tohoto důvodu navrhuji toto usnesení: 
Zastupitelstvo obce odvolává ředitele Staveb Rudoltice k 26.3.2009 z důvodu vykázání ztráty 
z jiné činnosti příspěvkové organizace Stavby Rudoltice ve výši 2.445.925,18 Kč. 
 
Bártlová: Jak jsem již jednou uvedla. Na začátku r. 2008 byly záhadným účetním zápisem 
poníženy výnosy o 1,9 mil. Kč a na toto se přišlo až na podzim r. 2008. 
Skalická: Na to byl pan Bednář mnou upozorněn, že to bylo schválně. 
Bártlová: K tomu mohu pokračovat dál. Na můj dotaz jak je možné, že Stavby Rudoltice 
příspěvková organizace dosud ve ztrátě nebyla, mi bylo odpovězeno, že toto by potřebovalo 
hlubší analýzu, neboť se domnívá, že to bylo zkreslené. 
Skalická: Mohu se k tomu vyjádřit, já jsem to účetnictví vedla. Náklady, služby, které šly na 
Vision, teď nevím ale dříve byly v částce cca. 65 mil.Kč. 66 mil. Kč byl 3 roky zpětně obrat 
takže zisk byl v podstatě vždy a je to správně, protože když je 5% přirážka, když máte jenom 



 

náklady tak musíte mít zisk. Při 29 mil. Kč, které byly k 30.9. jak řekl pan Skalický je tam 5% 
přirážka a nic jiného tam není je 1,5 mil. Kč k tomu. Takže není pravda, když máte 1,3 mil. 
Kč úvěr, že to není možné pokrýt. Ten úvěr to pokryje. 
Bártlová: My na to máme renomovanou účetní firmu a daňového poradce a já ti garantuji, že 
věřím jemu, tobě ne. Také nevím, kde jsi vzala těch 29 mil. Kč. 
Skalická: Odhadla jsem to. Když je 29 mil. Kč a k tomu 5% přirážka tak vyjde 1,5 mil. Kč, 
1,3 mil. Kč je úvěr tak kde je ten zbytek. Já vám to řeknu, není vyfakturovaný. 
Bártlová: Ano, není to vyfakturované, protože to je nedokončená výroba. Nedokončenou 
výrobu nejde vyfakturovat. Nedokončená výroba odpovídá skutečnosti. 
Skalická: Já napadám to, že úroky z úvěru nepokrývají tu přirážku. Oni ji pokrývají a ještě by 
mělo být o 200.000,- Kč více. Takže to, co říkáte tomu Krajskému úřadu je lež a o to mi jde. 
Bártlová: Stavby Rudoltice mají účetní firmu, která má daňové poradce a tomu já věřím. 
Účetní firma odůvodnila to, co se poslalo krajskému úřadu. Já, protože nemám znalosti 
v tomto oboru, nemohu odůvodňovat ztrátu, protože účetnictví dělá někdo jiný. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání ztráty příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice za 
rok 2008 z hospodářské činnosti ve výši 2.445.925,18 Kč tak, že část ztráty ve výši 
2.064.968,73 Kč bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice, 
část ztráty ve výši 8.908,86 Kč bude pokryta za zisku z hlavní činnosti za rok 2008 a 
nedokrytá ztráta ve výši 372.047,59 Kč bude uhrazena z rozpočtu obce v roce 2009 formou 
dotace. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce odvolává ředitele Staveb Rudoltice k 26.3.2009 z důvodu vykázání ztráty 
z jiné činnosti příspěvkové organizace Stavby Rudoltice ve výši 2.445.925,18 Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  1 (Skalický)   
PROTI:  3 (Bártlová, Stránská, 
Kohoutová) 

        ZDRŽEL SE:  2 (Rezek, Žáček) 
 
 
13) Převod výsledku hospodaření obce za rok 2008 (hospodářská činnost) do fondu 
hospodářské činnosti 
 
Bártlová: Jedná se o fin. prostředky z nájmů, z prodeje pozemků, výtěžek z lesů, apod., od 
čehož jsou odečteny náklady s tím spojené. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti obce za 
rok 2008 do fondu hospodářské činnosti ve výši 12 300 628,97 Kč. 
 



 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
14) Výpověď z nájmu bytu (E.J., J.B.) 
 
Čteny výpovědi z nájmu bytu, podané E.J. a J.B.. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpovědi z nájmu bytu podané p. E.J. a J.B. dne 
12.3.2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu zajištěním nových nájemníků bytů 618/13 a 617/8. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14a) Výpověď z nájmu bytu (K.M., J.L.) 
 
Čteny výpovědi z nájmu bytu, podané K.M., J.L.. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpovědi z nájmu bytu podané p. K.M. dne 23.3.2009 a 
J.L. dne 20.3.2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu zajištěním nových nájemníků bytů 618/10 a 617/1. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14b) Výběrové řízení na bytovou jednotku v domě čp. 261, byt č. 12 
 
Bártlová: Přestěhováním manželů Ž. do čp. 276 se uvolní další byt v domě čp. 261. Navrhuji 
proto na obsazení tohoto bytu vyhlásit také výběrové řízení. Podmínky shodné s předešlými. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytové jednotky ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a to: bytu č. 12 o velikosti 2+1 v III. NP domu čp. 261 za podmínek 
uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 



 

 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Eletronizace veřejné správy (datové schránky, Czech POINT,..) 
 
Datové schránky 
 
Bártlová: Dne 18.3.2009 proběhl v Pardubicích seminář  na téma DATOVÉ SCHRÁNKY. 
Povinnost mít zřízenou datovou schránku vyplývá ze zák. č. 300/2008 Sb., který vstoupí 
v platnost dnem 1.7.2009. Datovou schránku zřizuje a spravuje MV ČR. Dnem 1.7.2009 bude 
automaticky datová schránka založena veškerým orgánům veřejné moci a právnickým 
osobám, zapsaným k 30.6.2009 v OR. Fyzická osoba může MV ČR o zřízení datové schránky 
požádat, tato mu bude na požádání zřízena. Stát bude mít dnem účinnosti tohoto zákona 
povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji bude mít 
zřízenou, tzn. s právnickými osobami v OR, fyzickými osobami a samozřejmě i úřady. 
Komunikace pomocí datových schránek plně nahradí jejich uživatelům papírovou 
korespondenci prostřednictvím doporučených zásilek. Zprovozněním tohoto systému by mělo 
také výrazně dojít ke zjednodušení doručování. Na obecním úřadu již nějakou dobu 
pracujeme s novým modulem elektronické spisové služby, která je samozřejmě připravena na 
příchod datových schránek a současně je připravena ke spolupráci se systémem Czech 
POINT, který s tím úzce souvisí. 
 
 
Czech POINT 
 
Bártlová: Po konzultaci s pracovnicí Oddělení dozoru Pardubice – pob.Ústí nad Orlicí a dále i 
na základě informací, získaných na semináři Datových schránek, navrhuji revokovat usnesení 
ZO ze dne 29.1.2009, č.j. OZ/29/01/09 bod bodem č. 1p), které zní: 
 
„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.“ 
 
a schválit usnesení o podání žádosti. 
 
Žádost o dotaci na Czech POINT bych přeci jenom ráda z opatrnosti podala ve stanoveném 
termínu (do 31.3.2009) s tím, že nehodlám prohlašovat, že naše obec nemá žádné závazky 
vůči státu, plynoucí z porušení rozpočtové kázně. Stát doslova vyzývá všechny obce k tomu, 
aby si o dotaci požádaly. Tento systém je součástí elektronizace veřejné správy a i tento 
systém bude pro tyto účely využíván. My si samozřejmě uvědomujeme, že podmínky pro 
poskytnutí dotace naše obec nesplňuje, nicméně se v tomto směru jedná o služby občanům a 
já si myslím, že postup státu vůči nim v tomto směru je nepřiměřeně tvrdý. Vím o obcích, 
které žádost o dotaci podávat ani nechtějí, naše obec si naopak Czech POINT plánuje zřídit i 



 

v případě, že dotaci nezíská. Podáním žádosti minimálně ministerstvu vzkážeme, že zájem 
z naší strany rozhodně je, pouze nesplňujeme podmínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení ze dne 29.1.2009, č.j. OZ/29/01/09 bod bodem č. 
1p). 
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. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně zavedení tzv. datových schránek, 
počínaje 1.7.2009. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
16) Žádost o zapůjčení sálu + prominutí poplatku za pronájem sálu (TJ Sokol) 
 
Čtena žádost TJ Sokol Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání 1. Sportovního discoplesu, pořádaného TJ Sokol 
Rudoltice dne 28.3.2009. 
Zastupitelstvo obce schvaluje TJ Sokol Rudoltice prominutí poplatku za pronájem sálu pro 
tyto účely. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Různé 
 
Žádost o zapůjčení sálu + prominutí poplatku za pronájem sálu (ZO KSČM) 
 
Kohoutová: Mám tu také žádost o zapůjčení sálu a prominutí poplatku za užití sálu. 
 
Čtená žádost KSČM. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání Prvomájové veselice, pořádané ZO KSČM dne 
01.05.2009. 
Zastupitelstvo obce schvaluje ZO KSČM prominutí poplatku za pronájem sálu pro tyto účely. 
 
 



 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Diskuse 
 
 
 
Zasedání skončeno v 21:30hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/26/03/09 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) prodej p.p.č. 365/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 M.N., 

bytem XXX. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
d) poskytnutí fin. příspěvku na vybavení tanečního kroužku ZŠ Rudoltice 

prostřednictvím DDM Lanškroun v celkové výši 5.000,- Kč, který bude výlučně 
použit k zakoupení 10 párů obuvi pro členy tohoto kroužku s tím, že vyúčtování 
poskytnutého příspěvku bude DDM Lanškroun provedeno nejpozději do 31.8.2009. 

e) nákup 10 setů školních lavic z fondu rezerv z důvodu zvyšování se počtu žáků a 
nevyhovujících velikostí starých lavic v celkové výši 39.970,- Kč včetně DPH. 

f) uzavření darovací smlouvy mezi P.J. jako dárcem a obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2.000,- Kč pro obyvatele domu čp. 
605, postiženého dne 11.12.2008 požárem. Částka 2.000,- Kč bude převedena na 
účet sbírky č. 43-3767390247/0100. 

g) uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Albrechtice jako dárcem a Obcí Rudoltice 
jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- 
Kč pro občany obecního bytového domu čp 605, postižené dne 11.12.2008 požárem. 
Částka 10.000,- Kč bude převedena na účet sbírky č. 43-3767390247/0100. 

h) uzavření pojistné smlouvy č. 7720372402 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group se sídlem v Praze, jako pojistitelem, a obcí Rudoltice jako 
pojistníkem, na pojistnou dobu od 20.3.2009 do 19.3.2010. 

i) finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a obcí 
Rudoltice jako zřizovatelem k 31.12.2008, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice a obcí 
Rudoltice jako zřizovatelem k 31.12.2008, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

j) převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2008 do rezervního fondu 
ve výši 2 761,90 Kč, a to z hlavní činnosti ve výši 169,78 Kč a z hospodářské 
činnosti 2 592,12 Kč. 

k) vypořádání ztráty příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice za rok 2008 
z hospodářské činnosti ve výši 2.445.925,18 Kč tak, že část ztráty ve výši 
2.064.968,73 Kč bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice, část ztráty ve výši 8.908,86 Kč bude pokryta za zisku z hlavní činnosti za 
rok 2008 a nedokrytá ztráta ve výši 372.047,59 Kč bude uhrazena z rozpočtu obce 



 

v roce 2009 formou dotace. 
l) převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti obce za rok 2008 do fondu 

hospodářské činnosti ve výši 12 300 628,97 Kč. 
m) vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytové jednotky ve vlastnictví obce 

Rudoltice, a to: bytu č. 12 o velikosti 2+1 v III. NP domu čp. 261 za podmínek 
uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

n) podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-
Government v obcích – Czech POINT“ na základě výzvy vyhlášené MV ČR. 

o) TJ Sokol Rudoltice prominutí poplatku za pronájem sálu pro účely konání  
1. Sportovního discoplesu. 

p) ZO KSČM prominutí poplatku za pronájem sálu pro účely konání Prvomájové 
veselice. 

 
2) Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 

 
a) odvolání ředitele Staveb Rudoltice k 26.3.2009 z důvodu vykázání ztráty z jiné 
činnosti příspěvkové organizace Stavby Rudoltice ve výši 2.445.925,18 Kč 

 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) informace starostky ohledně činnosti týkající se chodu obce. 
b) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
c) výpovědi z nájmu bytu podané p. E.J. a J.B. dne 12.3.2009. 
d) výpovědi z nájmu bytu podané p. K.M. dne 23.3.2009 a J.L. dne 20.3.2009. 
e) informace ohledně zavedení tzv. datových schránek, počínaje 1.7.2009. 
f) konání 1. Sportovního discoplesu, pořádaného TJ Sokol Rudoltice dne 28.3.2009. 
g) konání Prvomájové veselice, pořádané ZO KSČM dne 01.05.2009. 

 
4) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu darovací smlouvy mezi P.J. jako dárcem a obcí Rudoltice 
jako obdarovaným. 

b) starostku obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Albrechtice jako dárcem a Obcí 
Rudoltice jako obdarovaným. 

c) starostku obce k podpisu pojistné smlouvy č. 7720372402 mezi Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze, jako pojistitelem, a obcí 
Rudoltice jako pojistníkem. 

d) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištěním 
nových nájemníků bytů 618/13 a 617/8. 

e) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištěním 
nových nájemníků bytů 618/10 a 617/1. 

 
5) Obecní zastupitelstvo nevyhovuje: 
 

a) žádosti p. D.T., bytem XXX, o prominutí penále vzniklého z nezaplacení poplatku za 
úklid v roce 2008 ve výši 2.500,- Kč. 

 
6) Obecní zastupitelstvo revokuje: 
 



 

a) své usnesení ze dne 29.1.2009, č.j. OZ/29/01/09 bod bodem č. 1p). 
 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili:  
 
 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 
 
 


