
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 30.4.2009 

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 4 usnesení č. OZ/26/03/09  
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
5) Stížnosti 
6) Výběrová řízení na pronájem bytových jednotek 
7) Smlouva o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 

prostor (Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
8) Žádost o přidělení sociálního bytu (J.Č.) 
9) Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci žádosti obce o prominutí odvodu a penále za 

porušení rozpočtové kázně 
10) Podání soudních žalob, oznámení o podezření z trestného činu 
11) Smlouva o dílo (VISION Rudoltice s.r.o. – DS INTEX s.r.o.) 
12) Smlouva o úschově (CANIS CENTRUM s.r.o. – Obec Rudoltice) 
13) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001482/VB/34 (Obec Rudoltice – ČEZ 

Distribuce, a.s.) 
14) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003990/VB/1 (Obec Rudoltice – ČEZ 

Distribuce, a.s.) 
15) Smlouva o umístění zařízení (Obec Rudoltice – OMEGA tech s.r.o.) 
16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – OMEGA 

tech s.r.o.) 
17) Ztráta z hospodářské činnosti přísp. organizace STAVBY Rudoltice za rok 2008 
18) Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (FRAJMAN plast 

s.r.o.) 
19) Různé 
20) Diskuse 

 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Skalický, Žáček 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
Omluveni: Stránská 
 
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 ve 20.12 hod. 
 
Bártlová:  Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 5a) – Výpověď z nájemního bytu 
• doplnění programu o bod č. 11a) – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

001/2009/DSI ze dne 3.3.2009 (Stavby Rudoltice – DS INTEX s.r.o.) 
• doplnění programu o bod č. 11b) – Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze 

dne 11.2.2009 (Obec Rudoltice – VISION Rudoltice s.r.o.) 
• doplnění programu o bod č. 11c) - Kupní smlouva č. 47/09/KS – 

1509000237 (Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o.) 
• doplnění programu o bod č. 11d) – Smlouva o zřízení věcného břemene 

(Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o.) 
• doplnění programu o bod č. 18a) – Žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ a 

MŠ  
• doplnění programu o bod č. 18b) – Žádost o rozvázání nájemní smlouvy 

(J.K.) 
 

 
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: Skalický, Žáček 
 
 

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

        PRO:  5   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu 4 usnesení č. OZ/26/03/09  
 
Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

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



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

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. 
- splněno 

d) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištěním 
nových nájemníků bytů 618/13 a 617/8 
- splněno (18.4. schůzka SBK) 

e) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu zajištěním 
nových nájemníků bytů 618/10 a 617/1 
- splněno (18.4. schůzka SBK) 
 

4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
30.3. 

• jednání na Policii ČR 
31.3. 

• žádost o CzechPOINT (MěÚ La – investiční odbor) 
• zasedání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko (OÚ Albrechtice) 
• jednání s právní zástupkyní obce Mgr. Janou Hamplovou v AK Mohelnice 
• jednání se správcem bytového fondu RK Mouřenín ve Svitavách 

1.4. 
• jednání se zástupci KÚ v ÚO (obnova katastrálního operátu) 

2.4. 
• jednání s účetním obec. spol. 
• jednání s nájemníkem ohledně přidělení bytu 

3.4. 
• jednání se znalcem – zadání ZP na odhad BD čp. 261-265 (přepočet nájmu dle 

doporučení MMR) 
• řešení stížnosti (volný pohyb psa) 

4.4. (so) 
• zjištěno černé kácení v obci (oznámeno Policii ČR) 

6.4. 
• jednání se zájemcem o koupi parcel v průmyslové zóně (fotovoltaická el.) 
• jednání s nájemníkem bytu (sleva na nájemném) 

7.4. 
• vyklizení bytové jednotky z důvodu neplacení nájmu 
• schůzka s vlastníky parcel v ochranném pásmu aleje na Zámečku 

8.4. 
• jednání s jednatelem Zámeckého vrchu (využívání obecních komunikací) 
• řešení stížnosti (neshody mezi nájemníky v BD) 
• jednání se zájemcem o koupi parcel v průmyslové zóně (fotovoltaická el.) 

9.4. 
• celodenní seminář SPRÁVNÍ ŘÁD (Hradec Králové) 
• ústní jednání ohledně zrušení trvalého bydliště 

10.4. 
• jednání ohledně zřízení plakátnice v lokalitě Zámeček 



• otevření 2 bytových jednotek za pomoci zámečníka a asistence Policie ČR 
• jednání s právní zástupkyní obce Mgr. Janou Hamplovou v AK Mohelnice 

13.4. 
• jednání ohledně neutěšeného stavebně-technického stavu RD v obci 

14.4. 
• jednání se zástupcem firmy LB tech ohledně plynofikace na Zámečku 
• řešení pojistného pro veřejnou službu 
• jednání s nájemníkem ohledně vyklizení bytu 

15.4. 
• jednání se zástupci správce bytového fondu 
• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ 
• jednání na MěÚ v Lanškrouně, odbor ŽP – ochranné pásmo alejí 
• zasedání Školské rady 

16.4. 
• ČS a.s. ÚO – čerpání dotace 
• vyostřené jednání s p. H. ohledně OPP, na základě kterého došlo po dohodě s PMS ze 

strany obce k odstoupení od dohody o výkonu OPP 
17.4. 

• jednání se zástupcem poj. Kooperativa ohledně pojištění odpovědnosti za škodu osob 
vykonávajících veřejnou službu v obci 

18.4. (so) 
• jednání Stavebně-bytové komise se žadateli o přidělení bytu 

20.4. 
• jednání se zástupcem geodézie ohledně zaměření části p.p. k odkoupení pro účely 

cyklostezky 
• kontrolní den na stavbě 

22.4. 
• jednání se zástupci MěÚ La, VAK ohledně rozšíření vodovodního řádu v části obce 
• jednání se zástupcem správce bytového fondu v RK ve Svitavách 

23. – 24.4. 
• dvoudenní školení ohledně elektronické spisové služby obecního úřadu 
• jednání se zástupci OMEGA tech s.r.o. 

27.4. 
• jednání se zástupcem RK Mozaika a zájemcem o koupi p.p. v obci 
• návštěva hejtmana PK – setkání se starosty Lanškrounska 
• jednání s p. F. ohledně žádosti o uzavření dodatku na pronájem neb. prostor 

28.4. 
• Policie ČR, MěÚ La 
• „Přijďte si poslechnout, zda nám hrozí „bankrot“ 

29.4. 
• jednání na OÚ Ostrov – pozemkové úpravy 

30.4. 
• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ 
• schůzka s nájemníky čp. 624 (neshody v domě) 

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



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Stížnosti 
 
č. 12/2009 – stížnost na p. A.Š. 
                  - porušování vyhlášky o volném pohybu psů (pes ohrožuje blízké okolí) 
                  - přiznává, že mu pes utíká; poučen o opakovaných stížnostech nejednoho 

stěžovatele a poukázáno na zákon o přestupcích 
 
č. 13/2009 – stížnost na p. V.V. (čp. XXX) 
 - p. V. předloženo vyjádření několika nájemníků ohledně chování stěžovatelky 

(omezování práva ostatních nájemníků); stížnost považována za nedůvodnou 
 - dne 30.4.2009 uspořádána v domě debata s nájemníky ohledně neshod v domě 
 
č. 14/2009 – stížnost na vyjícího psa v bytě p. J.H. (čp. XXX) 
 - p. H. si pouze odjel do města, stížnost považuje za nedůvodnou; žádá o sdělení 

stěžovatele, v opačném případě udělá lidem v domě „peklo“ 
 
Skalický: Není tu ta možnost, když se jedná o obecní byt, aby panu H. bylo přikázáno, aby se 
psa nějakým způsobem zbavil? Prodal, odvezl do útulku. Jedná se už o několikátou stížnost 
na pana H.. 
Bártlová: Panu H. byla dána z těchto ale i z mnoha jiných důvodů výpověď z nájmu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
5a) Výpověď z nájemního bytu 
 
Čtena výpověď z nájemního bytu č. 11 v domě čp. 261. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájemního bytu č. 11 v domě čp. 261, podanou 
L.B. ke dni 30.4.2009. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu upozornit nájemníka na běh výpovědní lhůty ve 
smyslu občanského zákoníku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
6) Výběrová řízení na pronájem bytových jednotek 



 
 
Výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 12 v domě čp. 262 
 
Konstatuje se, že do 15.00 hod. dne 30.4.2009 byla na OÚ v Rudolticích doručena 1 zalepená 
obálka, označená v levém horním rohu „VŘ 262/12“. 
Dle sdělení účetní byla dále na účet obce dne 27.04.2009 složena částka 15.000,- Kč panem 
J.V. 
 
Obálka s označením „VŘ 262/12“ se otevírá v 20.25 hod. 
 
Čtena přihláška do výběrového řízení. 
 
 
V 20.29 hod. se dostavila zastupitelka Iva Stránská. 
 
 
Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 2, 8, 12 a 13 v domě čp. 261 
 
Bártlová: Do výběrového řízení na tyto bytové jednotky se nepřihlásil ani jeden uchazeč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vítězem výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č. 12 
v domě čp. 262 paní L.V., bytem Rudoltice čp. XXX. 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytové jednotky č. 12 v domě čp. 262 paní L.V., bytem 
Rudoltice čp. XXX. 
Zastupitelstvo obce ukládá správci bytového fondu uzavřít s vítězem výběrového řízení p. L.V., 
bytem Rudoltice čp. XXX, nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 12 v domě čp. 262 ve smyslu 
podmínek stanovených výběrovým řízením. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že se do výběrového řízení na bytové jednotky č. 2, 8, 12 
a 13 v domě čp. 261 nepřihlásil žádný uchazeč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Smlouva o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor 
(Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
 
Čten návrh Smlouvy o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 
prostor. 
 
Bártlová: Protože se nám pomocí výběrových řízení nedaří obsazovat bytové jednotky 
v bytových domech dole v obci, navrhuji uzavřít smlouvu o zprostředkování s RK Mozaika. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výhradním zprostředkování pronájmu 
nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A 
DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, jejímž předmětem je 
zprostředkování pronájmu nemovitostí, a to bytů č. 2, 8, 11, 12 a 13 v domě čp. 261. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8) Žádost o přidělení sociálního bytu (J.Č.) 
 
Čtena žádost o přidělení sociálního bytu. 
 
Bártlová: S panem Č. jsem osobně mluvila. Nyní bydlí na Zámečku a dostal i možnost bydlet 
dále na Zámečku, protože se svou přítelkyní předkládal i příjmy k nájemní smlouvě, ale 
projevil zájem bydlet tady dole v obci v sociálním bytě a dle mého názoru na to má i nárok, 
protože zůstal se svým 2,5 letým synem na mateřské dovolené. Kauce se u těchto sociálních 
bytů neskládá. 
 
Rezek: Smlouva se uzavírá na jak dlouhou? 
Bártlová: Smlouva se uzavírá vždy na 1 rok. Byt je momentálně volný, jedná se o byt v domě 
čp. 265. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení sociálního bytu č. 8, v domě čp. 265 p. J.Č. 
Zastupitelstvo obce pověřuje správce bytového fondu k uzavření nájemní smlouvy na dobu 
1 roku, počínaje 1.5.2009. 
            
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci žádosti obce o prominutí odvodu a penále za 
porušení rozpočtové kázně 
 
Čtena Rozhodnutí MFČR. 
 
Bártlová: Překvapilo mě, že v rozhodnutích nejsou žádná odůvodnění, která uvádět, pravda, 
ani nemusejí, mají na to právo. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím my 
naopak máme právo to odůvodnění získat. Rozhodovali o tom v rámci komise, které 
předsedal ing. Knížek a nějaký zápis musí existovat. Já jsem je o to tedy požádala, ale zatím 
mi neodpověděli. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí, č.j. 43/29 364/2009 – 
434 a č.j. 43/31 111/2009 – 434 ze dne 15. 4. 2009, kterými se částečně vyhovuje žádostem o 
prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně tak, že se promíjí 

- z celkové částky penále ve výši 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO, platebním 
výměrem č.j. 85667/08/273980/2605, ze dne 9.10.2008, částka 26 472 615,- Kč a 

- z celkové částky penále ve výši 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO, platebním 
výměrem č.j. 85668/08/273980/2605, ze dne 9.10.2008, částka 28 994 062,- Kč. 

 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Podání soudních žalob, oznámení o podezření z trestného činu 
 
Bártlová: My jsme na základě tohoto podali s právní zástupkyní obce 4 žaloby ke správnímu 
soudu v Hradci Králové, a to o zrušení rozhodnutí správního orgánu - Rozhodnutí Finančního 
ředitelství v Hradci Králové. Jsou to rozhodnutí finančního ředitelství o tom, že nám zamítají 
odvolání do platebních výměrů finančního úřadu. Byla na to 2měsíční lhůta od doručení 
Rozhodnutí finančního ředitelství, tato došla 23.02.2009 a lhůta tedy byla do 23.04.2009. 
Žaloby jsme podali dne 14.04.2009. Soud by se měl konat na Krajskému soudu v Hradci 
Králové. 
 
Dále bych chtěla dát na vědomí, že jsme podali žalobu k občanskoprávnímu soudu o náhradu 
škody a podání oznámení o podezření z trestného činu, vše v souvislosti s podpojištěním 
bytového domu čp. 605. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání 4 žalobních návrhů ke správnímu soudu o zrušení 
Rozhodnutí finančního ředitelství v Hradci Králové, č.j. 11017/08-1700-603200, č.j. 
11018/08-1700-603200, č.j. 11020/08-1700-603200 a č.j.11022/08-1700-603200, ze dne 
9.2.2009, doručených dne 23.2.2009. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žaloby k občanskoprávnímu soudu o náhradu 
škody a dále podání oznámení o podezření z trestného činu, vše v souvislosti s podpojištěním 
bytového domu čp. 605. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce realizací právních úkonů, spočívajících ve 
vymáhání škod, bezdůvodného obohacení a jiných obdobných nároků, jak vyplývá ze zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, včetně podání, kterými by byla vyvozována odpovědnost za 
protiprávní jednání. V těchto věcech zastupitelstvo obce pověřuje starostku i sjednáváním 
právního zastoupení v daných věcech. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 



11) Smlouva o dílo (VISION Rudoltice s.r.o. – DS INTEX s.r.o.) 
 
Bártlová: Tato smlouva se týká dokončení hrubých staveb bytových domů D označených dle 
projektové dokumentace jako SO3-04, SO3-05, SO3-09 a SO3-10. Jedná se o dokončení 
hrubých staveb po p. C., kterého jsme museli resp. kterého musel VISION Rudoltice, s.r.o. 
z dokončení těch staveb odvolat, protože to bylo v neutěšeném stavu. 
 
Rezek: Jednalo se hlavně o tu kvalitu, ale i problémy s předáváním té stavby a nedodržování 
termínů. Při podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení měly být připraveny hrubé stavby, 
ale nebyly a pak už nebyla záruka, že ta stavba bude pokračovat rovnoměrně. Tato smlouva se 
týká právě těch nedodělků a různých oprav. 
 
Bártlová: Byla dohodnuta pevná cena za dílo XXX,- Kč. 
 
Skalický: Kdo je stavbyvedoucí? Kdo je stavební dozor? 
Rezek: Stavbyvedoucí není.  
Bártlová: Stavební dozor je pan S. 
Skalický: Bod č. 5 smlouvy : „Veškeré vícepráce, rozsah, náklady musí být před započetím 
vlastní realizace vždy odsouhlaseny oběma smluvními stranami.“ To tu budeme řešit každé 
okno nebo přezdívku? Neměli by si to vyřešit s p. C.? 
Bártlová: Pan C. není smluvní stranou. 
Skalický: Ale dělal to a oni to budou dělat po něm. Takže to jako obec budeme platit dvakrát? 
Bártlová: Ne. Tam samozřejmě došlo k vyrovnání, strhlo se mu několik desítek tisíc korun. 
Skalický: Kontroloval někdo, zda ta nabídka při výběrovém řízení, souhlasí s těmito 
částkami? 
Bártlová: Tohle se ale netýká výběrového řízení. To je mezi VISIONem a spol. DS INTEX. 
Skalický: Dále bych se chtěl zeptat, nedávno se tu na obec přibírala uklízečka. Můžu se zeptat 
jestli pracuje za tu cenu, která je tu daná? 
Bártlová: Uklízečka na obci a uklízečka po stavebních pracích se asi nedá srovnávat. 
Skalický: V čem se nedá srovnávat, je to uklízečka. 
Bártlová: Podle mě se to nedá srovnávat a o ceně za uklízečku já jsem nerozhodovala. 
Skalický: No dobře, ale je to tu na faktuře k proplacení. 
Bártlová: To bys měl porovnat spíš s uklízečkou, která si tam po těch stavebních pracích 
vždycky uklízela. 
Skalický: Když si pozvu firmu, tak ta si po sobě také uklidí. Oni tady inkasují dalších 10hod. 
Bártlová: Tak to bylo ale vždy, že se platilo za úklid. 
Skalický: Aha. V tom případě bych chtěl být uklízečkou. A ty zemní práce apod. to odpovídá 
tomu, co bylo dané? 
Bártlová: To je smlouva mezi VISIONem a DS INTEX a já předpokládám, že to odpovídá. 
Skalický: To předpokládáš nebo to víš? 
Bártlová: No já jsem nešla měřit zemní práce, jestli to odpovídá tomu, co je tam uvedeno. 
Skalický: Dobře a kdo by to měl tedy měřit? Stavbyvedoucí nebo stavební dozor. Já jsem si 
nechával dělat od stavební firmy byt a každý den jsem si to přebíral a kontrolovat a kdybych 
chtěl, tak jsem si to i změřil. Mám tu něco schvalovat a tak bych chtěl vědět, jestli to 
odpovídá. 
Bártlová: To je smlouva mezi VISIONem a DS INTEX a já předpokládám, že VISION se 
s DS INTEX dohodl. 
Skalický: Kdo by to měl tedy vědět? 
Bártlová: Jsou tu jednatelé. Pan Dostál, jednatel společnosti VISION Rudoltice, s.r.o.. Tyhle 
smlouvy by se tu v podstatě nemusely ani schvalovat. Já to sem dávám schválně. 



Skalický: A proč to tu tedy v tom případě je. Ať si to schválí mezi sebou. Když si objednáte 
stavbu domku, tak máte dané posloupně nějaké práce a řeknete, mám na to 2,5mil. Kč a firma 
řekne tolik peněz si vezmeme na zemní práce, hrubou stavbu, elektřinu apod. pokud to 
souhlasí, podepíšeme smlouvu, stavební dozor si to hlídá a pokud to neodpovídá, odstoupíme 
od smlouvy. 
Stránská: Vy tedy chcete říct, že tohle se tu schvalovat nemusí. Vy to nechcete vědět? 
Předtím, když jsme začínali, si VISION uzavíral smlouvy a my jsme o nich nevěděli. Chtěli 
jsme, aby zastupitelé měli přehled o tom, jaké a na co se smlouvy uzavírají. Pokud je to Vaše 
přání a nezajímá Vás to. 
Skalický: Kdyby mě to nezajímalo tak se neptám. Já se pouze ptám, kolik je za zemní práce 
na hodinu, jestli to souhlasí s výběrovým řízením? 
Bártlová: Tohle ale není předmětem výběrového řízení. 
Skalický: Takže proběhne výběrové řízení a pak si každý nadiktuje svou cenu. 
Bártlová: Výběrové řízení proběhlo na dokončení výstavby. To výběrové řízení se mělo 
udělat na začátku, neudělalo se a mohu ti říct, že asi málokdo dělá výběrové řízení skoro před 
dokončením, ale muselo se to udělat.  
Skalický: Podle čeho se vybrala spol. DS INTEX? 
Bártlová: Podle toho, že spol. DS INTEX vyhrála výběrové řízení na dokončení výstavby. 
Rezek: Ta společnost vyhrála, protože její nabídka za celý ten blok prací byla kolem 20mil. 
Byla to nejnižší nabídka. 
Skalický: Takže např. v polovině zjistíme, že 20mil. je vyčerpaných. 
Bártlová: To není předmětem 20mil. Tohle je odebráno p. C., to nebylo předmětem 
výběrového řízení, to byly rozdělané práce. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SRV 002/2009 mezi VISION 
Rudoltice s.r.o. jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž předmětem 
plnění díla je dokončení hrubých staveb bytových domů „D“, označených jako SO 3-04, SO 
3–05, SO 3– 09 a SO 3-10. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
11a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 3.3.2009 (Stavby Rudoltice – 

DS INTEX s.r.o.) 
 
Bártlová: Tato smlouva hovoří o tom, že se z předmětu díla vyjímají práce, které byly 
provedeny v době od oznámení zadání veřejné zakázky do doby uzavření smlouvy o dílo. 
Práce nebylo možno přerušit z důvodu dodržení konečného termínu dokončení stavby 
stanoveného poskytovatelem dotace. Jedná se o následující práce: hrubé elektroinstalace, 
hrubé instalace zdravotechniky. Celkové cena těchto vyjmutých prací je 845.860,- Kč a 
celková cena výběrového řízení po té činí namísto 20.010.805,- Kč částku 19.164.945,- Kč. 
Rezek: To se zase týká instalací topení a elektřiny, na kterých se podílel p. S. On ty práce do 
nějakého stavu už udělal a my jsme mu to už nechtěli brát. Někde v půlce to nejde jen tak 
přerušit. Byli jsme rádi, že jsme se nějak dohodli a tyhle práce se dokončily, ale musely se 
nějak předat a k tomu slouží tyto smlouvy, které tyto práce vyjímají. 



Bártlová: STAVBY se dohodly s DS INTEX a ti to uznali. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 
3.3.2009 mezi příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a DS INTEX s.r.o. se sídlem Česká 
Třebová jako zhotovitelem, jehož předmětem je vyjmutí hrubých elektroinstalací a hrubých 
instalací zdravotechniky, vytápění a plynoinstalace na jednom bytovém domě „B“ z p ředmětu 
díla uvedeného ve Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 3.3.2009. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
11b) Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 11.2.2009 (Obec Rudoltice – VISION 

Rudoltice s.r.o.) 
 
Bártlová: Jedná se o to, že jak teď postupně provádíme ty práce, zjistili jsme, že nám chybí 
další celoroční zakázka, a to, že nám chyběla údržba veřejné zeleně v obci a dále opravy a 
údržba majetku ve vlastnictví obce ( veřejné vývěsky, autobusové zastávky, dopravní značky 
apod.). Seznam celoročních zakázek mezi obcí a VISIONEM je tedy rozšířen o dvě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 11.2.2009 
mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, jehož 
předmětem je doplnění seznamu celoročních zakázek, uvedených v příloze č. 1 Rámcové 
smlouvy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11c) Kupní smlouva č. 47/09/KS – 1509000237 (Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o.) 
 
Bártlová: Jedná se o smlouvu mezi obcí Rudoltice jako prodávajícím a VČP Net, s.r.o. jako 
kupujícím. Předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech 
součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví prodávajícího a které bylo realizováno v rámci 
stavby plynofikace Rudoltice v lokalitě obytná zóna Zámeček – III. etapa – 2. část. Konkrétně 
se jedná o čtyřdomky, zbylé parcely a dokončení průmyslové zóny. Kupní cena je stanovena 
v celkové výši 1.893.290 Kč s DPH. Bude zaplacena jako ty předešlé ve splátkách, a to 
795500 + 302 290 s DPH do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu smlouvy a dalších 
795.500 do 30 dnů od okamžiku kdy prodávající doručí kupujícímu prohlášení doložené 
výpisy z katastru nemovitostí, že došlo k zavkladování práva odpovídajícího věcnému 
břemeni ke všem nemovitostem dotčeným převáděným plynárenským zařízením.  
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 47/09/KS-1509000237 mezi Obcí 
Rudoltice jako prodávajícím a VČP Net, s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný 
převod plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci stavby „Plynofikace Rudoltice 
v lokalitě Obytná zóna Zámeček – 3. etapa – 2. část“ za celkovou kupní cenu ve výši 
1.893.290,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11d) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o.) 
 
Bártlová: Tato smlouva navazuje na loňskou kupní smlouvu, kdy jsme prodávali plyn k šesti 
13ti-bytovkám a 60 parcelám tzn. k první části plynofikace. 
 
Čtena smlouva o zřízení věcného břemene. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Rudoltice jako povinným a VČP Net, s.r.o. jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na p.p.č. 4245/1, 4289, 4290, 4293/1, zapsaných na LV č. 10001 u KÚ pro 
Pardubický kraj, k.p. Ústí nad Orlicí, pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za jednorázovou 
úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
 
 

   Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Smlouva o úschově (CANIS CENTRUM s.r.o. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Jedná se o smlouvu se společností CANIS CENTRUM, s.r.o., což je psí útulek 
v Horním Třešňovci. Schovatel tedy CANIS CENTRUM, s.r.o, se zavazuje od nás odebrat 
veškerá zvířata resp. psy až do naplnění jejich kapacity. Výhoda je v tom, že ten poplatek je 
nižší, pokud s nimi máme uzavřenou smlouvu. Jedná se o částku 120,- Kč. 
 
Čtena smlouva o úschově. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi CANIS CENTRUM, s.r.o. jako 
schovatelem a Obcí Rudoltice jako složitelem, na základě které se schovatel zavazuje až do 
výše svých kapacitních možností přebírat opuštěná zvířata do úschovy a řádně o ně za 
poplatek pečovat. 



Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001482/VB/34 (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Rudoltice jako povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž předmětem je strpění práva zřizovat a provozovat zařízení 
distribuční soustavy a dále zdržet se činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost 
provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by 
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného břemene 
k zařízení distribuční soustavy, a to na p.č. 3148/3, 82/23, 51/4, 51/3 a dále na pozemcích 
vedených ve zjednodušené evidenci GP-č. 77/1, 3148/1 a 35/1, zapsaných na LV č. 10001 pro 
k.ú. Rudoltice u Lanškrouna u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003990/VB/1 (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Rudoltice jako povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž předmětem je strpění práva zřizovat a provozovat zařízení 
distribuční soustavy a dále zdržet se činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost 
provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by 
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného břemene 
k zařízení distribuční soustavy, a to na p.č. 11/3 a parcele ve zjednodušené evidenci – GP č. 
19, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna u KÚ pro Pardubický kraj, KP 
Ústí nad Orlicí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



V 21.15 hod. odchází zastupitel Skalický. 
 
15) Smlouva o umístění zařízení (Obec Rudoltice – OMEGA tech s.r.o.) 
 
Bártlová: Spol. OMEGA tech, s.r.o. projevila zájem provozovat datové služby v obecních 
bytových domech. Tato smlouva o umístění zařízení hovoří tak, že spol. OMEGA tech si 
umístí zařízení ve všech bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice tzn. jak na Zámečku 
tak i tady dole. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinnosti od 30. dubna 2009. Žádná 
úplata tu není. Úhrada nákladů spojených s odběrem elektrické energie bude měřena 
odpočtových elektroměrem, elektrická energie bude placena dle skutečné spotřeby zařízení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že technické zařízení je instalováno výhradně k připojení internetu 
pro jednotlivé obyvatele bytového domu, ujednávají smluvní strany, že za umístění 
technického zařízení nebude provozovatel zařízení hradit majiteli objektu žádné peněžní 
plnění. Správce objektu se zavazuje takto umístěné technické zařízení bezplatně strpět. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi Obcí Rudoltice jako 
majitelem objektů na straně jedné a OMEGA tech s.r.o. se sídlem v Lanškrouně jako 
provozovatelem zařízení na straně druhé, jejímž předmětem je bezúplatné umístění 
technického zařízení, které je určeno pro distribuci internetového připojení obyvatelům 
bytových domů, do vnitřních prostor bytových domů ve vlastnictví obce, specifikovaných 
v příloze č. 1 smlouvy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – OMEGA tech 
s.r.o.) 
 
Bártlová: Budoucí oprávněný z věcného břemene je OMEGA tech je oprávněn vykonávat 
komunikační činnosti ve smyslu ustanovení zákona o elektronických komunikacích; zavazuje 
se, že při zřizování provozu, opravách a údržby výše uvedeného zařízení veřejné komunikační 
sítě umístěného na nemovitosti budoucího povinného; bude šetřit práva vlastníka nemovitosti; 
budoucí oprávněný oznámí vstup na nemovitost atd. Je tu věcné břemeno 100,- Kč za každý 
běžný metr uložené sítě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi OMEGA tech s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene a obcí Rudoltice jako budoucím 
povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je oboustranný závazek smluvních stran 
uzavřít do 60ti pracovních dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu 
povinnému GP, kterým bude zaměřeno vedení veřejné komunikační sítě na p.p.č. 4245/1, 
4245/65, 4245/64, 4245/63, 4245/62, 4245/59, 4245/58, 4245/57, 4245/56 a 4289, vše v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 
Orlicí, kterým bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene, smlouvu o zřízení věcného 



břemene, kterou budoucí povinný z věcného břemene zřídí ve prospěch budoucího 
oprávněného věcné břemeno za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního 
a nadzemního vedení ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně dalších zákonů. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Ztráta z hospodářské činnosti přísp. organizace STAVBY Rudoltice za rok 2008 
 
Bártlová: K vyjádření p. Skalického na minulém zasedání účetní příspěvkové organizace 
uvedl, že výpočet pana Skalického by byl logický, ale jen za předpokladu, že by veškeré 
náklady byly v daném roce také vyfakturovány. To se ale nestalo, naopak došlo k navýšení 
nedokončené výroby asi o 600 tis. tzn, že z původní 1,9 mil. Kč byla navýšena na 2,5 mil. Kč. 
Do výnosů roku 2008 ale vstoupilo právě jen těch 600 tis, neboť 1,9 mil. již bylo zdaněno v 
předchozím roce. V roce 2009 dojde k vyfakturování zbylých výnosů. To je jedna věc, tedy 
ke vzniku a výši ztráty. Druhá věc se týká pokrytí ztráty z loňského roku. Na tuto záležitost 
jsem se bezprostředně po minulém zasedání zaměřila a konzultovala jsem to hned na několika 
místech, včetně právní zástupkyně obce a daňového poradce organizace. Myslím, že bude 
nejlepší vysvětlit způsob zřízení příspěvkové organizace. Příspěvková organizace byla 
založena v listopadu 2000 za účinnosti zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. V době, kdy byla 
organizace zřizována, již bylo známé, že počínaje 1.1.2001 začne platit nový zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., a dále rozpočtová pravidla č. 
218/2000 Sb., který zákon č. 576/1990 zrušila. Co je velice zajímavé, je fakt, že příspěvková 
organizace založená po 1.1.2001 musela již být zapsána do obchodního rejstříku. Příspěvková 
organizace založená podle starého zákona, tedy do 31.12.2000 do obchodního rejstříku po 
účinnosti nového zákona být zapisována nemusela, jinak by tomu bylo pouze v případě, že by 
vydala novou zřizovací listinu. Což dle mého názoru měla učinit, neboť tak, jak byla 
v listopadu 2000 založena byla s účinností nového zákona (250/2000 Sb.) – tedy po 2 
měsících v rozporu se zákonem. Zákon č. 250/2000 Sb. v § 27 odst. g) říká, že doplňková 
činnost, kterou si příspěvková organizace stanoví, navazuje na hlavní účel příspěvkové 
organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své 
hospodářské možnosti. V našem případě zřizovací listina příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice zní tak, že základní účel organizace je správa kulturních památek, včetně 
správy hřbitova a soch a restaurování a zřizování v obci Rudoltice a vedlejší účel 
organizace je výstavba, rekonstrukce, oprava, údržba a provoz bytů, nebytových 
prostor, objektů občanské vybavenosti, mostů, komunikací, čistíren odpadních vod, 
kanalizačních sítí technických zařízení a inženýrských sítí v obci Rudoltice. Fakt o 
rozporu mi potvrdil jak krajský úřad, tak daňový poradce obecní společnosti, právní 
zástupkyně obce, ale i zaměstnankyně Ministerstva financí, která zákon č. 250/2000 Sb. 
přednáší na seminářích.  S ohledem na tu skutečnost, že příspěvková organizace je 
dodavatelem obecní bytové výstavby, nelze ji v tuto chvíli zrušit, ale toto učiníme 
bezprostředně po ukončení výstavby. Veškeré závazky i pohledávky, které příspěvková 
organizace v tu chvíli bude mít, ze zákona přejdou na jejího zřizovatele, tedy obec. Ze všech 



těchto důvodů navrhuji revokovat usnesení k vypořádání ztráty příspěvkové organizace 
z minulého zasedání zastupitelstva a schválit nové usnesení s tou změnou, že ztráta ve výši 
372 047,59 Kč zůstane nedokrytá. Ztráta, kterou příspěvková organizace v roce 2008 měla, 
byla ztrátou pouze vůči obci, bylo by tedy v tuto chvíli (půl roku před jejím zrušením) 
zbytečné ztrátu pokrývat z rozpočtu obce, nehledě na současnou situaci obce. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č.j. OZ/26/03/09 pod bodem 1k). 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání ztráty příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice 
z hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 2 445 925,18 Kč, a to tak, že část ztráty ve výši 
2 064 968,73 Kč bude pokryta z rezervního fondu Staveb Rudoltice, část ztráty ve výši 
8 908,86 Kč bude pokryta ze zisku z hlavní činnosti za rok 2008 a nedokrytá ztráta ve výši 
372 047,59 Kč zůstane na účtu 932. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
Konstatuje se, že ověřovatel zápisu Skalický opustil veřejné zasedání a proto je nutné schválit 
nového ověřovatele zápisu. 
 
Návrh ověřovatele: Erika Kohoutová 
 

Hlasování o návrhu usnesení, a to 
schválení nového ověřovatele 
zápisu: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
18) Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (FRAJMAN plast 
s.r.o.) 
 
Bártlová: Tuto žádost podával v září 2008 a chtěl uzavřít dodatek k nájemní smlouvě  
na prostory tělocvičny a její přilehlé prostory. My jsme tento bod odročili na duben.  
S p. F. jsme měli takovou pracovní schůzku, dali jsme mu nějaké podmínky  
a p. F. požádal o přesunutí tohoto bodu na další zasedání, aby si mohl vše rozmyslet. My jsme 
s ním začali jednat už i o náhradě za opotřebení těch prostor. 
Rezek: Aby se na těch nákladech za opotřebení prostor alespoň podílel. Myslíme si, že my i ti 
co tu budou v budoucnu místo nás, budou ty prostory chtít využívat, protože není vhodné, aby 
byl sál využíván jako tělocvična. 
 
Návrh usnesení: 
Po předběžném jednání se zástupcem společnosti FRAJMAN plast s.r.o. se projednání tohoto 
bodu přesunuje na příští zasedání zastupitelstva. 



Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18a) Žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ  
 
Čtena žádost ZŠ a MŠ o navýšení rozpočtu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a Mateřské 
škole Rudoltice z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč na spolufinancování 12. ročníku 
atletických přeborů v Rudolticích, konaných dne 10.6.2009. 
Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace 
ve výši 10.000,- Kč nejpozději do 30.9.2009. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18b) Žádost o rozvázání nájemní smlouvy (J.K.) 
 
Čtena žádost o rozvázání nájemní smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o ukončení nájmu, podanou p. J.K., bytem 
Rudoltice čp. XXX. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu k zajištění nového nájemníka. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu upozornit žadatelku na běh výpovědní lhůty ve 
smyslu občanského zákoníku. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
19) Různé 
 

• Ochranné pásmo aleje  
 
Bártlová: My jsme v podstatě náhodou zjistili, že naše obec prodávala parcely, které jsou 
v těsné blízkosti s alejemi, a to včetně ochranného pásma. Ti lidé o tom nevěděli. Někomu to 
zasahuje 2 m, někomu až 4  m do té parcely. Existuje Rozhodnutí MěÚ Lanškroun, odboru 
životního prostředí, kde jsou podmínky, co vše se může v tom ochranném pásmu dělat. Když 
jsem naposledy mluvila s ing. Helbichovou, MěÚ Lanškroun, tak oni tam nemohou mít 
v podstatě ani zahrádku. 
Rezek: Neexistuje nějaká výjimka? 



Bártlová: Na 4. května jsem s ing. Helbichovou domluvila další schůzku s vlastníky. Říkala 
mi, že nám mohou maximálně vyjít vstříc v tom, že budou individuálně posuzovat žádosti 
jednotlivých vlastníků. Ti lidé, pokud si tu parcelu nechají, si budou muset žádat MěÚ 
Lanškroun, odbor životního prostředí, o jednotlivá povolení a oni se o tom budou individuálně 
rozhodovat. Každopádně tam nepovolí zmenšení ochranného pásma, protože to už bylo 
jednou zmenšeno. Měla jsem tu s těmi lidmi už jednu schůzku a byli dost rozčilení. 
Kohoutová: A oni nám mohou ty parcely vrátit? 
Bártlová: Ze zákona je tam nějaké lhůta, kdy mohou odstoupit od smlouvy. Myslím, že je to 
půl roku. Mohou nás také zažalovat. Musíme to udělat tak, aby si ty parcely nechali a dát jim 
je např. se slevou. Na té schůzce hodně zaznívalo, až si to ochranné pásmo koupíme zpět. To 
by byly ale ohromné náklady jednak s odkupem, ale i se zaměřováním apod. 
 
 

• Zakoupení kytice k uctění památky padlých 
 
Kohoutová: 8. Května chodíme tradičně na hřbitov pokládat kytice k uctění památek padlých 
a v bývalých letech bylo zvykem, že obec zaplatila resp. na toto přispěla. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zakoupení kytice do celkové výše 700,- Kč k uctění 
památky padlých. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20) Diskuse 
 
 
Zasedání skončeno v  
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/30/04/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) vítězem výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č. 12 v domě čp. 262 paní 

L.V., bytem Rudoltice čp. XXX; 
přidělení bytové jednotky č. 12 v domě čp. 262 paní L.V., bytem Rudoltice čp. XXX. 

d) uzavření Smlouvy o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, jejímž předmětem je 
zprostředkování pronájmu nemovitostí, a to bytů č. 2, 8, 11, 12 a 13 v domě čp. 261. 

e) přidělení sociálního bytu č. 8, v domě čp. 265 p. J.Č. 
f) uzavření smlouvy o dílo č. SRV 002/2009 mezi VISION Rudoltice s.r.o. jako 

objednatelem a DS INTEX s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž předmětem plnění díla je 



dokončení hrubých staveb bytových domů „D“, označených jako SO 3-04, SO 3–05, 
SO 3– 09 a SO 3-10. 

g) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 3.3.2009 mezi 
příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a DS INTEX s.r.o. se sídlem Česká 
Třebová jako zhotovitelem, jehož předmětem je vyjmutí hrubých elektroinstalací a 
hrubých instalací zdravotechniky, vytápění a plynoinstalace na jednom bytovém domě 
„B“ z předmětu díla uvedeného ve Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 3.3.2009. 

h) uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 11.2.2009 mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, jehož předmětem je 
doplnění seznamu celoročních zakázek, uvedených v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. 

i) uzavření kupní smlouvy č. 47/09/KS-1509000237 mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávajícím a VČP Net, s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod 
plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci stavby „Plynofikace Rudoltice 
v lokalitě Obytná zóna Zámeček – 3. etapa – 2. část“ za celkovou kupní cenu ve výši 
1.893.290,- Kč včetně DPH. 

j) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rudoltice jako povinným a 
VČP Net, s.r.o. jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na 
p.p.č. 4245/1, 4289, 4290, 4293/1, zapsaných na LV č. 10001 u KÚ pro Pardubický 
kraj, k.p. Ústí nad Orlicí, pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za jednorázovou úhradu ve 
výši 500,- Kč bez DPH. 

k) uzavření smlouvy o úschově mezi CANIS CENTRUM, s.r.o. jako schovatelem a Obcí 
Rudoltice jako složitelem, na základě které se schovatel zavazuje až do výše svých 
kapacitních možností přebírat opuštěná zvířata do úschovy a řádně o ně za poplatek 
pečovat.  

l) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice jako povinnou 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou z věcného břemene, jejímž 
předmětem je strpění práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy a dále 
zdržet se činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost provozu zařízení 
distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by 
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného 
břemene k zařízení distribuční soustavy, a to na p.č. 3148/3, 82/23, 51/4, 51/3 a dále 
na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci GP-č. 77/1, 3148/1 a 35/1, 
zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna u KÚ pro Pardubický kraj, 
KP Ústí nad Orlicí. 

m) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice jako povinnou 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou z věcného břemene, jejímž 
předmětem je strpění práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy a dále 
zdržet se činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost provozu zařízení 
distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by 
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného 
břemene k zařízení distribuční soustavy, a to na p.č. 11/3 a parcele ve zjednodušené 
evidenci – GP č. 19, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna u KÚ 
pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 

n) uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi Obcí Rudoltice jako majitelem objektů na 
straně jedné a OMEGA tech s.r.o. se sídlem v Lanškrouně jako provozovatelem 
zařízení na straně druhé, jejímž předmětem je bezúplatné umístění technického 
zařízení, které je určeno pro distribuci internetového připojení obyvatelům bytových 
domů, do vnitřních prostor bytových domů ve vlastnictví obce, specifikovaných 
v příloze č. 1 smlouvy. 

o) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi OMEGA tech 



s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene a obcí Rudoltice jako budoucím povinným 
z věcného břemene, jejímž předmětem je oboustranný závazek smluvních stran uzavřít 
do 60ti pracovních dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu 
povinnému GP, kterým bude zaměřeno vedení veřejné komunikační sítě na p.p.č. 
4245/1, 4245/65, 4245/64, 4245/63, 4245/62, 4245/59, 4245/58, 4245/57, 4245/56 a 
4289, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí, kterým bude přesně vyznačen rozsah věcného 
břemene, smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou budoucí povinný z věcného 
břemene zřídí ve prospěch budoucího oprávněného věcné břemeno za účelem zřízení 
(uložení), provozu, údržby a oprav podzemního a nadzemního vedení ve smyslu zák. 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. 

p) vypořádání ztráty příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice z hospodářské činnosti 
za rok 2008 ve výši 2 445 925,18 Kč, a to tak, že část ztráty ve výši 2 064 968,73 Kč 
bude pokryta z rezervního fondu Staveb Rudoltice, část ztráty ve výši 8 908,86 Kč 
bude pokryta ze zisku z hlavní činnosti za rok 2008 a nedokrytá ztráta ve výši 
372 047,59 Kč zůstane na účtu 932. 

q) poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a Mateřské škole Rudoltice 
z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč na spolufinancování 12. ročníku atletických 
přeborů v Rudolticích, konaných dne 10.6.2009. 

r) zakoupení kytice do celkové výše 700,- Kč k uctění památky padlých. 
 
 

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
 

a) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce. 
b) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
c) výpověď z nájemního bytu č. 11 v domě čp. 261, podanou L.B. ke dni 30.4.2009. 
d) že se do výběrového řízení na bytové jednotky č. 2, 8, 12 a 13 v domě čp. 261 

nepřihlásil žádný uchazeč. 
e) Rozhodnutí Ministerstva financí, č.j. 43/29 364/2009 – 434 a č.j. 43/31 111/2009 – 

434 ze dne 15. 4. 2009, kterými se částečně vyhovuje žádostem o prominutí 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně tak, že se promíjí 
- z celkové částky penále ve výši 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO, platebním 
výměrem č.j. 85667/08/273980/2605, ze dne 9.10.2008, částka 26 472 615,- Kč a 
- z celkové částky penále ve výši 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO, platebním 
výměrem č.j. 85668/08/273980/2605, ze dne 9.10.2008, částka 28 994 062,- Kč 

f) podání 4 žalobních návrhů ke správnímu soudu o zrušení Rozhodnutí finančního 
ředitelství v Hradci Králové, č.j. 11017/08-1700-603200, č.j. 11018/08-1700-603200, 
č.j. 11020/08-1700-603200 a č.j.11022/08-1700-603200, ze dne 9.2.2009, doručených 
dne 23.2.2009. 
 
Podání žaloby k občanskoprávnímu soudu o náhradu škody a dále podání oznámení o 
podezření z trestného činu, vše v souvislosti s podpojištěním bytového domu čp. 605. 

g) žádost o ukončení nájmu, podanou p. J.K., bytem Rudoltice čp. XXX. 
 
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 



a) správce bytového fondu k uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě čp. 265 na 
dobu 1 roku, počínaje 1.5.2009. 

b) starostku obce realizací právních úkonů, spočívajících ve vymáhání škod, 
bezdůvodného obohacení a jiných obdobných nároků, jak vyplývá ze zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, včetně podání, kterými by byla vyvozována odpovědnost za 
protiprávní jednání. V těchto věcech zastupitelstvo obce pověřuje starostku i 
sjednáváním právního zastoupení v daných věcech. 

c) starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 11.2.2009 mezi 
Obcí Rudoltice jako objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem. 

d) starostku obce k podpisu kupní smlouvy č. 47/09/KS-1509000237 mezi Obcí 
Rudoltice jako prodávajícím a VČP Net, s.r.o. jako kupujícím 

e) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rudoltice 
jako povinným a VČP Net, s.r.o. jako oprávněným 

f) starostku obce k podpisu smlouvy o úschově mezi CANIS CENTRUM, s.r.o. jako 
schovatelem a Obcí Rudoltice jako složitelem 

g) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice 
jako povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou z věcného 
břemene 

h) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice 
jako povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou z věcného 
břemene 

i) starostku obce k podpisu smlouvy o umístění zařízení mezi Obcí Rudoltice jako 
majitelem objektů na straně jedné a OMEGA tech s.r.o. 

j) starostku obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
OMEGA tech s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene a obcí Rudoltice jako 
budoucím povinným z věcného břemene 

k) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění 
nového nájemníka (dům čp. 615) 

 
4) Obecní zastupitelstvo revokuje: 

 
a) své usnesení č.j. OZ/26/03/09 pod bodem 1k). 

 
 

5) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) obecnímu úřadu upozornit nájemníka na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 
zákoníku. (bod 5a) 

b) správci bytového fondu uzavřít s vítězem výběrového řízení p. L.V., bytem Rudoltice 
čp. XXX, nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 12 v domě čp. 262 ve smyslu 
podmínek stanovených výběrovým řízením. 

c) ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 
10.000,- Kč nejpozději do 30.9.2009. (bod 18a) 

d) obecnímu úřadu upozornit žadatelku na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 
zákoníku. (bod 18b) 
 

Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Ověřili:  Daniel Žáček 
    Erika Kohoutová 



Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 
 


