
ZÁPIS 
mimořádné jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 14. 5.2009 

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) Smlouva o smlouvě budoucí na p.p.č. 4387 a 4216/1 (Obec Rudoltice – A.B.) 
4) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu  
    (Obec Rudoltice – Y.Z., Y.Z., O.Z.) 
5) Diskuse 
 

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

• doplnění programu o bod č. 4a) – Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 
7720372402 ze dne 11.3.2009 (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group) 

 
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: Stránská, Rezek 
 
 

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

        PRO:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Smlouva o smlouvě budoucí na p.p.č. 4387 a 4216/1 (Obec Rudoltice – A.B.) 
 
Bártlová: Tato smlouva se uzavírá v podstatě pro potřebu budoucího kupujícího k zajištění 
souhlasu k připojení od ČEZu. Smlouva obsahuje příslib obce k prodeji pozemků, souhlas 
obce s vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemcích a souhlas s vedením kabelových 
rozvodů k vysokému napětí. U pozemku č. 4387 (vedle měnírny, dle výpisu z KN o velikosti 
29442 m2) by mělo jít dle varianty č. 1 v nabídce zhruba o kupní cenu ve výši 3,5 milionu Kč, 
u p.č. 4216/1 (nad halou ZV KOVO, dle výpisu z KN o velikosti 18961 m2) o 2,5 milionu 
Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Rudoltice jako 
budoucím prodávajícím a A.B. jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek 
prodávajícího k budoucímu prodeji p.p.č. 4216/1 a 4387, zapsaných v KN  
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za kupní cenu, stanovenou na základě cen 
nabídnutých ve výběrovém řízení kupujícím nabídkou ze dne 30.3.2009, jež je přílohou  
č. 1 smlouvy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
4) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – Y.Z., Y.Z., 
O.Z.) 
 
 
Bártlová: Jedná se o další kupní smlouvu na p.p. v lokalitě Zámeček, a to č. 4245/37 za kupní 
cenu 293.570,- Kč. 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi Obcí Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 95 jako prodávající a oprávněnou z předkupního 
práva a Y.Z., Y.Z. a O.Z., všichni bytem Rudoltice čp. XXX, jako kupujícími a povinnými 
z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/37, zapsané u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, za kupní cenu ve výši 293.570,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4a) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720372402 ze dne 11.3.2009 (Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group) 
 
 
Bártlová: Jedná se o dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby. Zítra obec 
uzavírá první tři smlouvy o výkonu veřejné služby, pro které je nutné mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou 
způsobí osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby 
uzavřené s obcí nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena. Sublimit 
pojistného plnění jsme stanovili shodný se samotnou pojistnou smlouvou z března 2009 se 
spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. Roční pojistné za toto dodatkové pojištění činí 6.563,- Kč, po 
uplatnění slevy za frekvenci placení pojistného je konečné pojistné ve výši 6.235,- Kč. Na 
toto pojistné lze získat dotaci od státu. Již mám k dispozici formuláře pro podání žádosti, 
nevím, zda nám to projde, zkusíme to. Platnost smlouvy je stanovena do 19.3.2010 – shodně 
se samotnou pojistnou smlouvou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720372402 ze dne 
11.3.2009 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1 jako 
pojistitelem a Obcí Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 95 jako pojistníkem, jímž se sjednává 
uzavření dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby a který nabývá účinnosti 
dnem 11.5.2009 a zaniká uplynutím dne 19.3.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Diskuse 
 
Zasedání skončeno v 20.30hod. 



Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/14/05/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Rudoltice jako budoucím 

prodávajícím a A.B. jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek 
prodávajícího k budoucímu prodeji p.p.č. 4216/1 a 4387, zapsaných v KN u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za kupní cenu, stanovenou na základě 
cen nabídnutých ve výběrovém řízení kupujícím nabídkou ze dne 30.3.2009, jež je 
přílohou č. 1 smlouvy. 

d) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice 
se sídlem Rudoltice čp. 95 jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva a Y.Z., 
Y.Z. a O.Z., všichni bytem Rudoltice čp. XXX, jako kupujícími a povinnými 
z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/37, zapsané u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, za kupní cenu ve výši 293.570,- Kč. 

e) uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720372402 ze dne 11.3.2009 mezi 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1 jako 
pojistitelem a Obcí Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 95 jako pojistníkem, jímž se 
sjednává uzavření dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby a 
který nabývá účinnosti dnem 11.5.2009 a zaniká uplynutím dne 19.3.2010. 

 
2) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Rudoltice a A.B. 

(bod č. 3) 
b) starostku obce k podpisu smlouvy kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 

právu mezi Obcí Rudoltice a Y.Z., Y.Z. a O.Z. (bod č. 4) 
c) starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720372402 ze dne 

11.3.2009 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (bod č. 4a) 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili:  Stránská 
 Rezek 
 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu:  
Michaela Zvárová 


