
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 28.5.2009 

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) Kontrola bodu 3 a 5 usnesení č. OZ/30/04/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Soudní spor STAVBY Rudoltice, příspěvková org. – ÚOHS Brno 
7) Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku (Svazek obcí Lanškrounsko – Obec 

Rudoltice) 
8) Kupní smlouva na část p.p.č. 4288/1 (M.Š. – Obec Rudoltice) 
9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – 
ČEZ Distribuce, a.s.) 

10) Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor (Obec Rudoltice – 
FRAJMAN plast s.r.o.) 

11) Informace o výsledku jednání hodnotící komise na přidělení dotace na projekt 
protipovodňové ochrany 

12) Různé 
13) 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 20.05 hod. 
 
Bártlová:  Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 5a) – Dodatečné odůvodnění rozhodnutí 
Ministerstva financí č.j. 43/29 364/2009-434 ze dne 15.4.2009 

• doplnění programu o bod č. 10a) – Smlouva o dílo (GEODEZIE 
Lanškroun s.r.o. – Obec Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 11a) – Udělení souhlasu s výstavbou 
fotovoltaické elektrárny na p.p. ve vlastnictví obce 

• doplnění programu o bod č. 11b) – Rozpočtová opatření č. 10008, 2, 
3/2009 

 
 

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: Skalický, Kohoutová 
 
 

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

        PRO:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
3) Kontrola bodu 3 a 5 usnesení č. OZ/30/04/09  
 

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 
- splněno 

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 
- úkol dlouhodobý, plní se 

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 



- splněno 
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 
- splněno 

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

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

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 
- splněno 

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 
- splněno 

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

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 
- splněno 

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

 
5) Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 
a) obecnímu úřadu upozornit nájemníka na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

zákoníku. (bod 5a) 
- splněno 

b) správci bytového fondu uzavřít s vítězem výběrového řízení p. Lucií Vlkovou, bytem 
Rudoltice čp. 27, nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 12 v domě čp. 262 ve smyslu 
podmínek stanovených výběrovým řízením 
- smlouva připravena k uzavření 

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

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

4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
1.5.2009 – státní svátek 

• předání sociálního bytu 
• schůzka s redaktorem OD 



• schůzka se zájemcem o výkon veřejné služby 
 
4.5.2009 

• kontrolní den na stavbě 
• jednání s vlastníky pozemkových parcel na Zámečku ohledně ochranného pásma 

 
5.5.2009 

• jednání v RK Mozaika 
• schůzka SBK s budoucími nájemníky obecních bytů 

 
6.5.2009 

• schůzka s domovními důvěrníky, SBK (veřejná služba, dlužné částky za nájem, 
stížnosti, šikana) 

 
7.5.2009 

• převzetí hranice katastru 
• jednání s p. Hrdinou (Hero Computers s.r.o.) – platby elektřiny ve společných 

prostorách domů na Zámečku 
 
11.5.2009 

• jednání s pojišťovnou Kooperativa 
• schůzka v domě čp. 605 k fyzickému předání bytů v I. NP 

 
12.5.2009 

• seminář k oceňování nemovitého majetku ve vlastnictví obce (s místostarostkou, v 
HK) 

 
13.5.2009 

• zasedání OVK 
 
14.5.2009 

• jednání se zástupcem f. GROUND ZERO, a.s. ohledně odkupu většího množství 
poz.parcel na Zámečku 

• jednání se ředitelkou školy 
• jednání s RK Mouřenín 
• mimořádné OZ 

 
15.5.2009 

• jednání s advokátem ohledně aktuálního podávání rozhodčích žalob (vyklizení bytů, 
vymáhání dlužných pohledávek) 

• uzavření smluv o výkonu veřejné služby se 2 zájemci  
 
19.5.2009 

• účast na jednání správního soudu u KS v Brně (STAVBY Rudoltice – UOHS) 
• jednání ohledně zrušení trvalého pobytu  

 
20.5.2009 

• instalace volební linky 
 



21.5.2009 
• školení obecního úřadu – včetně zaměstnanců – vymáhání nedoplatků na místních 

poplatcích a pokutách (Olomouc) 
 
22.5.2009 

• seminář – správní řízení na úseku evidence obyvatel (s pracovnicí úřadu, v HK) 
• předání bytu novému nájemci 
• podpis nájemních smluv na 2 byty v čp. 261 (zprostředkováno RK Mozaika) 

 
25.5.2009 

• podpisy náj. smluv, předávání uvolněných bytů v obci i na Zámečku 
 
26.5.2009 

• jednání se ZVHS ohledně úpravy brodu v obci 
• řešení havarijního stavu stromu  

 
27.5.2009 

• jednání ohledně stížnosti (K.) 
• jednání ohledně fyz. napadení na Zámečku  

 
28., 29. 5.2009 

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

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
5) Stížnosti 
 
č. 15/2009 – stížnost na rodinu K. (volný pohyb psů) 

- stížnost považována za nedůvodnou, 2 psy, o kterých hovoří stížnost, nevlastní; 
jeho pes se pohybuje pouze na zahradě, která však není směrem k silnic oplocená 

 
Mimo stížností proběhla jednání ohledně fyz. napadení na Zámečku, nejedná se o stížnost, 
konflikt byl napadeným oznámen Policii ČR, informace předána taktéž Městské policii 
Lanškroun.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



5a) Dodatečné odůvodnění rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 43/29 364/2009-434 ze dne 
15.4.2009 
 
Bártlová: Písemně jsem požádala dle zákona o svobodném přístupu k informacím o dodatečné 
odůvodnění rozhodnutí MFČR, kterým nám bylo prominuto cca 80 % penále. 
 
Doslovná citace dodatečného odůvodnění rozhodnutí MF: 
 
„Ve věci vaší žádosti o dodatečné odůvodnění rozhodnutí MF č.j. 43/29 364/2009-434 ze dne 
15.4.2009 sdělujeme následující. 
 
V roce 2003 vám byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na akci „108 BJ + TI Rudoltice, 
Obytná zóna Zámeček Rudoltice – I. etapa“ ve výši 68 040 000,- Kč. 
 
Provedenou kontrolou správce daně bylo zjištěno, že obec nepostupovala při výběru 
dodavatele stavby na uvedenou akci v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl porušen tím, že nebyla 
vyhlášena obchodní veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku, a to v souladu s finančním 
rozsahem zakázky. Zakázka byla zadána na základě výjimky uvedené v ust. § 1 odst. 2 písm. d) 
zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Stavby Rudoltice, která byla 
zřízena obcí. Pro uplatněný postup – využití uvedené výjimky – nebyly naplněny zákonné 
podmínky, a to že zakázka musí být zadána právnické osobě zřízené za tímto účelem obcí a 
dále, že tato právnická osoba musí předmět veřejné zakázky poskytnout v celém rozsahu, 
nikoliv pomocí subdodavatele. 
 
Dále bylo kontrolou shledáno, že u tří nájemníků nebyla splněna podmínka maximálního 
možného příjmu příjmově vymezených osob, jak je stanoveno v podmínkách pronájmu 
Programu, k jejichž plnění vás zavazovalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
U čtyř nájemníků, případně u členů jejich domácnosti, bylo zjištěno porušení podmínky 
absence vlastnického nebo spoluvlastnického práva k bytu, bytovému nebo rodinnému domu, 
jak je stanoveno v podmínkách pronájmu v Programu. 
 
Ministerstvo financí vaši žádost o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a 
příslušných penále objektivně posoudilo a přihlédlo ke všem aspektům, které vedly k porušení 
rozpočtové kázně. 
 
Vzhledem k uvedeným kontrolním zjištěním je výsledek řízení adekvátní k závažnosti a 
charakteru porušení rozpočtové kázně, kterého se obec Rudoltice dopustila.“ 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatečné odůvodnění rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 
43/29 364/2009-434 ze dne 15.4.2009, které bylo k žádosti obce vyhotoveno dne 21.5.2009 
pod č.j. 43/42 129/2009-434. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 
 
6) Soudní spor STAVBY Rudoltice, příspěvková org. – ÚOHS Brno 
 
Bártlová – Dne 19.5.2009 proběhlo na KS v Brně jednání správního soudu ve věci správní 
žaloby žalobce příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice proti žalovanému ÚOHS, o 
přezkum rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 5.2.2008, kterým bylo potvrzeno předchozí 
rozhodnutí vydané v I. stupni správního řízení a kterými byl zamítnut proti němu podaný 
rozklad. Výše jmenovaným rozhodnutím bylo ÚOHS zkonstatováno, že příspěvková 
organizace STAVBY Rudoltice porušila zákon o veřejných zakázkách tím, že nevyhlásila na 
veřejnou zakázku výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Příspěvkové organizaci 
byla uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč. Dne 28.4.2008 podala příspěvková organizace 
STAVBY Rudoltice žalobu ke KS v Brně o přezkum tohoto správního rozhodnutí 
s argumentací, že „Byla-li zakázka zadána obcí Rudoltice na základě výjimky dle § 1 odst. 2 
písm. d) zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění, je tato zakázka z působnosti zákona o zadávání 
veřejných zakázek vyjmuta a citovaný zákon se na ní již dál nevztahuje a nemůže se vztahovat 
ani na případné další smluvní vztahy mezi žalobcem  jeho subdodavatelem, vztahující se 
k provedení díla pro obec. Ve vztahu k objednateli obci Rudoltice bylo dílo provedeno 
žalobcem, který byl ve vztahu k obci Rudoltice přímým zhotovitelem a dílo tak provedl v celém 
rozsahu. Smlouva o dílo byla mezi obcí a příspěvkovou organizací uzavřena na celou 
zakázku. Ve vztahu k obci, jako zadavateli, tak poskytoval plnění veřejné zakázky pouze 
žalobce, s jiným subjektem nebyla ohledně provedení veřejné zakázky obec v žádném právním 
vztahu.“ 
 
Konstatován rozsudek Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Ca 29/2008-42, ze dne 19.5.2009. 
Žaloba příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice byla soudem zamítnuta. 
 
Citována část odůvodnění rozsudku: 
 
„Výjimka podle § 4 odst. 1 písm. k) ZVZ se uplatní toliko na zadání veřejné zakázky zřízené 
příspěvkové organizaci s předmětem činnosti odpovídajícím předmětu plnění, jež je veřejnou 
zakázkou. Tuto výjimku nelze převést na další navazující vztahy. Takové vztahy totiž nejsou, 
posuzovány pohledem ZVZ, vztahy subdodavatelskými (vztahy mezi dodavatelem veřejné 
zakázky a jeho dodavateli), nýbrž vztahy dodavatelskými (vztahy mezi veřejným zadavatelem a 
dodavatelem). Pokud by měl soud akceptovat žalobní argumentaci, podle níž je tato výjimka, 
z níž mohl těžit žalobce coby dodavatel, převoditelnou na další vztah (tu mezi žalobcem a jeho 
dodavateli), pak by tím fakticky poskytl právní ochranu obcházení zákona o veřejných 
zakázkách; kterýkoli veřejný zadavatel by si totiž mohl zřídit svoji příspěvkovou organizaci, té 
by splnění předmětu veřejné zakázky, mimo proceduru stanovenou zákonem o veřejných 
zakázkách, formálně „zadal“, přitom tato příspěvková organizace by již mohla sama bez 
jakékoli veřejnoprávní kontroly kontrahovat jednotlivá plnění s jejich skutečnými dodavateli. 
Soud se s takovou argumentací ztotožnit nemůže; naopak je namístě přisvědčit výkladu, jak jej 
žalovaný provedl v napadeném rozhodnutí. 
Pokud tedy žalobce nerealizoval předmět veřejné zakázky sám, musel při sjednávání smluv na 
samotné plnění postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, neboť žalobce sám splňuje 
znaky veřejného zadavatele. S tímto závěrem žalovaného se soud ztotožňuje.“ 
 
Bártlová: Právní zástupce příspěvkové organizace celou dobu setrvával na argumentech 
uvedených v žalobě. Právní otázka, která je tímto rozsudkem řešena – tzn. využití výjimky ze 
zákona způsobem, jakým to udělala naše obec, byla soudem rozhodována poprvé. Po 
vynesení rozsudku byl neoficiálně senátem náš právní zástupce dotazován, zda nechceme 



další 2 žaloby vzít zpět. S právním zástupcem jsme se shodli na tom, že žaloby zpět brát 
nebudeme. Co se týče tohoto rozsudku, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu 
správnímu soudu v Brně, a to do dvou týdnů ode dne doručení. Dle jeho slov se bude v tomto 
konkrétním řízení jednat o náklady cca 20 tisíc Kč (pokud by došlo k podání kasačních 
stížností i v dalších sporech, u nich by náklady byly již zhruba 10 tisíc Kč). Navrhuji 
zastupitelstvu kasační stížnost podat, abychom vyčerpali všechny možné obranné prostředky. 
Při podání kasační stížnosti je dle soudního správního řádu povinnost zastupování stěžovatele 
právním zástupcem. Navrhuji nechat celou věc dořešit do konce advokátní kancelář ve 
Svitavách – Rudolfa Skoupého, který je u tohoto problému od samého počátku a se kterým se 
ještě bývalý starosta bránil rozhodnutím ÚOHS. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Ca 29/2008 – 
42, ze dne 19.5.2009. 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu 
v Brně, č.j. 62 Ca 29/2008-42, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí povinné právní zastoupení stěžovatele příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice, a to advokátem JUDr. Rudolfem Skoupým se sídlem ve 
Svitavách, a dále předpokládanou výši nákladů, spojených s podáním kasační stížnosti.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku (Svazek obcí Lanškrounsko – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová: Jedná se o příspěvek na projektovou dokumentaci na cyklostezku v celkové částce 
250.000,- Kč - 150.000,- Kč chtějí k 31.5.2009 a zbývajících 100.000,- k 30.9.2009. Náklady 
na projektovou dokumentaci jsou uznatelnými náklady, co se týče dotace, takže v případě, že 
dotaci dostaneme tak se to dá započítat. 
 
Čtena Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku. 
 
Skalický: Cyklostezka se začne stavět na trase Lanškroun – Rudoltice – Damníkov nebo se 
začne na několika místech současně? 
Bártlová: Ne. I. etapa začne Lanškroun – Rudoltice. Byla tu nejdál i projektová dokumentace, 
takže se zatím žádá také o dotaci na tuto část. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku mezi 
Svazkem obcí Lanškrounsko a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního 
příspěvku Lanškrounsku ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu obce na realizaci projektu 
Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, jehož realizací dojde k zajištění bezpečného 
provozu cyklistů mezi obcemi ležícími na trase cyklostezky (Lanškroun, Rudoltice, Damníkov, 
Třebovice, Rybník a Česká Třebová), a to ve dvou splátkách: k 31.5.2009 ve výši 150.000,- Kč 
a k 30.9.2009 ve výši 100.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 



 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Kupní smlouva na část p.p.č. 4288/1 (M.Š. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Tato kupní smlouva se také týká výstavby cyklostezky. Jedná se o odkup 
nejnutnější části té p.p.č. 4288/1, kde by měla cyklostezka vést. 
 
Čtena Kupní smlouva na část p.p.č. 4288/1. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi M.Š., bytem XXX, jako 
prodávajícím a Obcí Rudoltice jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě pozemkové parcely 
č. 4288/4 – orná půda o výměře 433 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za celkovou kupní cenu 
60.620,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
Čtena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-200 2077/VB/05 mezi obcí Rudoltice jako budoucí povinnou z věcného 
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako budoucí 
oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech dle čl. II. této smlouvy, jíž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 
10) Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor (Obec Rudoltice – FRAJMAN 
plast s.r.o.) 
 
Žáček: Tím, že se přerušily podnájemní smlouvy s Visionem, tak měl p. F. v podnájmu tu 
kancelář vzadu. S p. F. došlo k dohodě, že uzavře s obcí smlouvu na celé to „mrtvé“ období a 
doplatí to. 
Bártlová: p. F. měl podnájemní smlouvu s Visionem a FÚ to trošku napadal, takže jsme ty 
smlouvy ukončily a teď je má přímo s obcí. Jsou to smlouvy nájemní nikoliv podnájemní. 
Dělá to celkem 23 m2 a je tu stanovené nájemné od 1.1.2009 zatím do 30.6.2009, protože na 
další období smlouva není, ještě jsme se nedohodli. To doplacené nájemné od ledna činí 
3.875,50 Kč bez DPH. 
 
Dotaz: Bude p. F. stále v té tělocvičně? 
Bártlová: Zatím má smlouvu do 30.6.2009 a my s ním jednáme. Chtěli bychom smlouvu 
maximálně do konce t.r. Tu tělocvičnu bychom chtěli obnovit. My se s ním momentálně 
dohadujeme, kolik přispěje na opravu těchto prostor, protože je to tam docela poničené. Ještě 
jsme se nedohodli. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 7.10.1994 mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a FRAJMAN plast s.r.o. se 
sídlem Polní 103, Lanškroun jako nájemcem, jehož předmětem je rozšíření nájmu nebytových 
prostor za období od 1.1. do 30.6.2009 o učebnu o výměře 23 m2, kdy nájemné za 1m2 činí 
337,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6     
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
10a) Smlouva o dílo (GEODEZIE Lanškroun s.r.o. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Jedná se o zaměření skutečného vedení vodovodního řádu v obci. Obec má 
k dispozici pouze projekt, ovšem skutečnost je jiná. Na základě tohoto zaměření pak bude 
obec moci uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene s občany, přes jejichž pozemky 
vodovod vede. 
 
Čtena Smlouva o dílo. 
 
Rezek: Zní to strašně jednoduše, ale je to složitý úkol. My se snažíme obrátit na pamětníky, 
kteří ten vodovod ještě stavěli, aby se ta trať vodovodu co nejsnadněji dohledala. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi GEODEZIE Lanškroun s.r.o. jako 
prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jejíž předmětem je vytvoření geodetické 



dokumentace skutečného průběhu vodovodního řádu v obci Rudoltice v provedení splňujícím 
požadavky společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a.s, a to za cenu 13,- Kč bez DPH za běžný 
metr zaměřeného vodovodu, kdy konečná cena díla bude odvozena od skutečně zaměřené 
délky vodovodu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
11) Informace o výsledku jednání hodnotící komise na přidělení dotace na projekt 
protipovodňové ochrany 
 
Bártlová: V březnu jsme podali žádost o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na 
poldr. Měli jsme tu nabídku společnosti Agroprojekce, byla to částka cca 250.000,- Kč. 
Nemám to ještě oficiálně potvrzeno ale jsem v kontaktu s pracovnicí Krajského úřadu 
v Pardubicích, která mi napsala: „P ři jednání hodnotící komise přidělení dotací jak na úseku 
drobných vodohospodářských akcí tak i protipovodňové ochrany byl Váš požadavek na 
přidělení dotace na projekt pro územní rozhodnutí akceptován s tím, že z požadované částky 
obdržíte od Pardubického kraje 200.000,- Kč.“ 
Takže bychom si měli zbývajících 50.000  Kč doplatit. Ptala jsem se, jestli je ta dotace časově 
omezená a dozvěděla jsem se, že to tak není. Na tom poldru s námi spolupracuje více úřadů a 
společností, takže předpokládám, že zahájíme nějaké jednání a třeba se s nimi domluvíme, že 
by nám pomohli ten zbytek nějakým způsobem doplatit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku jednání hodnotící komise k přidělení 
dotací na projekt protipovodňové ochrany, o jejíž poskytnutí obec zažádala na základě 
usnesení zastupitelstva č.j. OZ/05/03/09, bod 1-l) 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11a) Udělení souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny na p.p. ve vlastnictví obce 
 
Bártlová: Vrátím se k tomu, jak jsme minule schvalovali smlouvu o smlouvě budoucí s p. B., 
protože, aby mu to na ČEZu schválili, tak chtějí vyloženě souhlas s výstavbou. Nestačí jim to, 
co je napsané v té schválené smlouvě. Požadují doslovný souhlas. Když jsem s ním mluvila, 
říkal, že je to v podstatě to jediné, co by mu mohlo bránit, aby mu to ČEZ odsouhlasil. 
 
Dotaz: V kterých místech to je? 
Bártlová: První pozemek je v průmyslové zóně – nad halou ZV KOVO a druhý pozemek je 
vedle měnírny – ten menší pozemek, ten větší je Pozemkového fondu. 



Rezek: Ten první pozemek se nachází mezi průmyslovou a obytnou zónou. Někoho by mohlo 
napadnout tam stavět např. nějakou další „fabriku“ a my si myslíme, že to není příliš vhodné. 
Tahle elektrárna je naprosto klidná, nebude rušit budoucí obyvatele a nehrozí ani žádné 
ekologické ohrožení. 
Dotaz: Už jste viděli nějaké plány? Budou tam stát nějaké budovy? 
Bártlová: Ne. Budou tam jenom ty solární panely. 
Rezek: Žádné plány jsme zatím neviděli, ale žádné budovy tam nebudou. 
Dotaz: A má s tím p. B. nějaké zkušenosti? 
Bártlová: Ano, zkušenosti má. My jsme tu měli několik zájemců, dělali jsme dokonce takové 
výběrové řízení, ale p. B. nabídl za ty pozemky největší částku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas p. A.B. se sídlem XXX s výstavbou fotovoltaické 
elektrárny na pozemcích ve vlastnictví obce Rudoltice – 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 dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o 
smlouvě budoucí uzavřené mezi A.B. a obcí Rudoltice dne 15.5.2009. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
11b) Rozpočtová opatření č. 10008, 2 a 3/2009 
 
Bártlová: Rozpočtové opatření Pardubického kraje se týká Voleb do Evropského parlamentu, 
vyhlášených jako obvykle nám poskytují neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním těchto voleb. Tentokrát je to částka 16.500 Kč, kterou musíme 
samozřejmě zase do nějakého data vyúčtovat (do 60 dnů od vyhlášení). K tomu se váže naše 
rozpočtové opatření s tím, že my tu dotaci přijmeme. Jedná se o Rozpočtové opatření č. 
2/2009. A dále tu máme Rozpočtové opatření č.3/2009, které se týká toho s čím, jsme 
původně v rozpočtu nepočítali, příp. dochází k přesunu částek. Jedná se např. dotace na byty, 
rekonstrukce topení, zimní údržby atd. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10008, týkající se 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 
Evropského parlamentu, vyhlášených na 5. a 6. června 2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009, navazující na rozpočtové 
opatření PK č. 10008 o poskytnuté dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 
Evropského parlamentu, vyhlášených na 5. a 6. června 2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009, kterým se provádí úprava 
rozpočtu k 28.5.2009, zejména ohledně cyklostezky Lanškroun-Česká Třebová, dotace na 
byty, rekonstrukce topení, zimní údržby komunikací, chodníku u Konzumu a opravy BD čp. 
605. 
 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
12) Různé 
 

• Žádost o příspěvek na dětský den 
 

Bártlová: Paní Ř. včera podala žádost o poskytnutí příspěvku na dětský den, který pořádají 
dne 6.6.2009 od 15 hod. u Řehořovy hospody. S paní Ř. jsem o Dětském dnu hovořila, 
charakter dětského dnu je odlišný od charakteru DD pořádaného obcí. Již tradičně zde budou 
moci děti shlédnout práci hasičů, svézt se na koni apod. populární atrakce pro děti. Paní Ř. 
také vyšla obecnímu úřadu vstříc při zajišťování sladkých odměn pro malé děti na 
Kouzelnické odpoledne, pořádané obecním úřadem. Navrhuji žádosti vyhovět a poskytnout 
příspěvek paní Řehořové ve výši 1.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku p. N.Ř. na pořádání dětského dnu, 
konaného dne 6.6.2009 u Řehořovy hospody, a to ve výši 1.000,- Kč. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Diskuse 
 
 
 
Zasedání skončeno v 21.15 hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/28/05/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Ca 29/2008-

42, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. 
d) uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku mezi Svazkem obcí 

Lanškrounsko a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku 
Lanškrounsku ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu obce na realizaci projektu Cyklostezka 



Lanškroun – Česká Třebová, jehož realizací dojde k zajištění bezpečného provozu 
cyklistů mezi obcemi ležícími na trase cyklostezky (Lanškroun, Rudoltice, Damníkov, 
Třebovice, Rybník a Česká Třebová), a to ve dvou splátkách: k 31.5.2009 ve výši 
150.000,- Kč a k 30.9.2009 ve výši 100.000,- Kč. 

e) uzavření kupní smlouvy mezi M.Š., bytem XXX, jako prodávajícím a Obcí Rudoltice 
jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě pozemkové parcely č. 4288/4 – orná půda 
o výměře 433 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za celkovou kupní cenu 60.620,- Kč. 

f) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
200 2077/VB/05 mezi obcí Rudoltice jako budoucí povinnou z věcného břemene a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako budoucí 
oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech dle čl. II. 
této smlouvy, jíž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy. 

g) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 7.10.1994 
mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a FRAJMAN plast s.r.o. se sídlem Polní 
103, Lanškroun jako nájemcem, jehož předmětem je rozšíření nájmu nebytových 
prostor za období od 1.1. do 30.6.2009 o učebnu o výměře 23 m2, kdy nájemné za 
1m2 činí 337,- Kč. 

h) uzavření smlouvy o dílo mezi GEODEZIE Lanškroun s.r.o. jako prodávající a obcí 
Rudoltice jako kupující, jejíž předmětem je vytvoření geodetické dokumentace 
skutečného průběhu vodovodního řádu v obci Rudoltice v provedení splňujícím 
požadavky společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a.s, a to za cenu 13,- Kč bez DPH za 
běžný metr zaměřeného vodovodu, kdy konečná cena díla bude odvozena od skutečně 
zaměřené délky vodovodu. 

i)  rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10008, týkající se poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského 
parlamentu, vyhlášených na 5. a 6. června 2009. 
 
rozpočtové opatření č. 2/2009, navazující na rozpočtové opatření PK č. 10008 o 
poskytnuté dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského 
parlamentu, vyhlášených na 5. a 6. června 2009. 
 
rozpočtové opatření č. 3/2009, kterým se provádí úprava rozpočtu k 28.5.2009, 
zejména ohledně cyklostezky Lanškroun-Česká Třebová, dotace na byty, rekonstrukce 
topení, zimní údržby komunikací, chodníku u Konzumu a opravy BD čp. 605. 

j) poskytnutí příspěvku p. N.Ř. na pořádání dětského dnu,  konaného dne 6.6.2009 u 
Řehořovy hospody, a to ve výši 1.000,- Kč. 

 
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) dodatečné odůvodnění rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 43/29 364/2009-434 ze dne 

15.4.2009, které bylo k žádosti obce vyhotoveno dne 21.5.2009 pod č.j. 43/42 
129/2009-434. 

d) rozsudek Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Ca 29/2008 – 42, ze dne 19.5.2009. 
 
povinné právní zastoupení stěžovatele příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice, a 



to advokátem JUDr. Rudolfem Skoupým se sídlem ve Svitavách, a dále 
předpokládanou výši nákladů, spojených s podáním kasační stížnosti. 

e) informaci o výsledku jednání hodnotící komise k přidělení dotací na projekt 
protipovodňové ochrany, o jejíž poskytnutí obec zažádala na základě usnesení 
zastupitelstva č.j. OZ/05/03/09, bod 1-l) 

 
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku (bod č. 7) 
b) starostku obce k podpisu kupní smlouvy na p.p.č. 4288/4 (bod č. 8) 
c) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IE-12-200 2077/VB/05 (bod č. 9) 
d) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo (bod č. 10a) 

 
4) Obecní zastupitelstvo uděluje: 

 
a) souhlas p. A.B. se sídlem XXX s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích ve 

vlastnictví obce Rudoltice – 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 dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o 
smlouvě budoucí uzavřené mezi A.B. a obcí Rudoltice dne 15.5.2009. 

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


