
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 30.6.2009 

Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. 

Nedílnou součástí zápisu jsou přílohy - dokumenty, jež jsou na zasedáních citovány. 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/14/05/09 a bodu č. 3 usnesení č. OZ/28/05/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Sdělení MV ČR k žádosti obce o poskytnutí finanční podpory z IOP, E-Government 

v obcích – Czech POINT 
7) Schválená dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí na rok 2009 
8) Smlouva o zajištění reklamy – žádost o podporu cyklistického závodu „Regionem 

Orlicka Lanškroun 2009“ (SKP Duha) 
9) Dodatek ke Smlouvě o zprostředkování (RK Mozaika s.r.o. – Obec Rudoltice) 

10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
(VAK Jablonné nad Orlicí a.s. – Obec Rudoltice) 

11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Š. a M. N. – Obec 
Rudoltice) 

12) Činnost Městské policie Lanškroun (veřejnoprávní smlouva) 
13) Licenční smlouva (Diotima, s.r.o. – Obec Rudoltice) 
14) Prodej obecních pozemků a jejich oceňování 
15) Žádost o koupi části p.p.č. 3211/3  (G. a P. V.) 
16) Žádost o koupi p.p.č. 3354/6 (manželé P.) 
17) Žádost o koupi p.p.č. 327/1 (M.L.) 
18) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2008,  

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008 
19) Rozšíření finančního výboru 
20) Žádost Pardubického kraje o příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim 
21) Žádost o souhlas se změnou územního plánu obce (H.M.) 
22) Různé 
23) Diskuse 

 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová 
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 20.45 hod. 
 
Bártlová:  Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 5a) – Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 
22.6.2009, č.j. 43/51 509/2009-434 + stanovení dalšího postupu 
v souvislosti s dotacemi 

• doplnění programu o bod č. 5b) – Záměr obce zrušit příspěvkovou 
organizaci STAVBY Rudoltice do konce roku 2009 

• doplnění programu o bod č. 8a) – Příspěvek na Fond Humanity ČČK, 
Humanitární sbírka na oblasti postižené povodní 

• doplnění programu o bod č. 9a) – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 7.10.1994 (Obec Rudoltice – FRAJMAN plast 
s.r.o.) 

• vyjmutí bodu č. 10) z projednání - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene (VAK Jablonné nad Orlicí a.s. – Obec 
Rudoltice) (V mezidobí od vyvěšení programu OZ do dnešního dne vyvstala 
nesrovnalost, týkající se této smlouvy, a proto navrhuji odložení jejího 
projednání do doby vyřešení problému.) 

• doplnění programu o bod č. 11a) – Kupní smlouva a smlouva o věcném 
předkupním právu (Obec Rudoltice – M. a R. K.) 

• vyjmutí bodu č. 17) z projednání - Žádost o koupi p.p.č. 327/1 (M.L.)  
      (Žadatel požádal o odložení žádosti do příštího zasedání OZ) 
• doplnění programu o bod č. 17a) – Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

k bytu 612/2 (P.B.), k bytu 612/6 (B.B.) 
• doplnění programu o bod č. 17b) – Žádost o poskytnutí finanční podpory 

na hospodaření v lesích 
 

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: Žáček, Rezek 
 

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

        PRO:  6   
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 
 



3) Kontrola bodu č. 2 usnesení č. OZ/14/05/09 a bodu č. 3 usnesení č. OZ/28/05/09  
 
OZ/14/05/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Rudoltice a A.B. 
(bod č. 3) 
- splněno 

b) starostku obce k podpisu smlouvy kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 
právu mezi Obcí Rudoltice a Y.Z., Y.Z., O.Z. (bod č. 4) 
- splněno 

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) 
- splněno 
 

OZ/28/05/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku (bod č. 7) 
- splněno 

b) starostku obce k podpisu kupní smlouvy na p.p.č. 4288/4 (bod č. 8) 
- splněno 

c) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-200 2077/VB/05 (bod č. 9) 
- splněno 

d) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo (bod č. 10a) 
- splněno 

 
 
4) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
1.6.2009  

• jednání se zájemcem o vybudování fotovoltaické elektrárny 
• jednání s nájemnicí obecního bytu ohledně ukončení nájmu, dlužného nájemného 
• schůzka se správcem bytového fondu 

 
2.6.2009 

• školení k programu na oceňování nemovitostí 
• schůzka se zástupcem České pošty ohledně datových schránek 

 
3.6.2009 

• jednání se zájemcem o výkon veřejné služby 
 
9.6.2009 

• 2x jednání ohledně zrušení trvalého pobytu 
 
 

10.6.2009 
• předvádění programu MISYS (program na zpracování dat KÚ) 



 
11.6.2009 

• audit Krajského úřadu Pardubického kraje 
• v nočních hodinách výslech na policii, převzetí bytu od policie 

 
12.6.2009 

• vyklizení movitých věcí z předaného bytu od policie 
 
15.6.2009 

• setkání starostů s Radou PK v Pardubicích 
• schůzka na MěÚ Lanškroun – datové schránky, Czech POINT 

 
16.6.2009 

• ½ dovolené 
• jednání na MěÚ Lanškroun se zástupci společnosti EKOTOXA – analýza 

protipovodňových a protierozních opatření 
 
17.6.2009 

• jednání s majiteli pozemků, sousedících s p.p.obce č. 3211/3 
• jednání s ing. Hubeným ze společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 
• jednání ve Svitavách se správcem bytového fondu 
• jednání s MěP Lanškroun 

 
18.6.2009 

• částečné předání movitých věcí příbuznému zemřelého nájemníka 
• schůzka SBK se zájemci o přidělení bytu 
• přítomnost při zásahu MěP Lanškroun v domě čp. 619 

 
19.6.2009 

• převzetí bytu od nájemníka v domě čp. 262 
• jednání se zástupcem ČS a.s. Svitavy ohledně převedení veškerých úvěrů příspěvkové 

organizace STAVBY na ručitele – obec  
• jednání s MěP Lanškroun 
• schůzka s nájemníky domu čp. 619 – řešení stížnosti 

 
22.6.2009 

• jednání ohledně odcizení stavebního materiálu v lokalitě Zámeček (obecnímu úřadu 
zaslány usvědčující fotografie) 

 
23.6.2009 

• jednání s nájemci v domě čp. 619 – zásah MěP, dlužné nájemné 
• jednání se zástupci OMEGA tech s.r.o. – Czech POINT 
• jednání s MěP Lanškroun 

 
24.6.2009 

• jednání s právní zástupkyní obce v Mohelnici  
 
25.6.2009 

• jednání na MěÚ Lanškroun – odpadové hospodářství v chatových oblastech v katastru 
obce 



• jednání se znalcem z oboru odhady a oceňování nemovitostí 
• místní šetření (upozornění na zubožený stav domácí zvěře) 

 
26.6.2009 

• jednání Dobrovolného svazku Lanškrounska – MěÚ Lanškroun 
• jednání se zájemci o koupi obecních pozemků 

 
 
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. 16/2009 – stížnost na několikeré problémy v BD čp. 619 
                  - čten zápis ze schůze na čp. 619, konané dne 19.6.2009 
 
č. 17/2009 – stížnost na zubožený stav domácí zvěře chované u domu čp. 114 rodinou L. a 

nepořádek okolo domu 
                    - konstatován protokol o MŠ 
                    - stížnost není uzavřena 
 
 
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) Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 22.6.2009, č.j. 43/51 509/2009-434 + stanovení 
dalšího postupu v souvislosti s dotacemi 
 
Konstatováno Rozhodnutí Ministerstva financí (posečkání zaplacení) ze dne 22.6.2009, č.j. 
43/51 509/2009-434. 
 
Doporučení právní zástupkyně obce Mgr. Jany Hamplové 
 – přijetí Usnesení k platebním výměrům FÚ 
 
č.j. 85665/08/273980/2605,  
č.j. 85666/08/273980/2605,  
č.j. 85667/08/273980/2605 a  
č.j. 85668/08/273980/2605 
ve znění prominutých plateb.  



 
I. žádost o prominutí číslo 2.  
Odůvodnění:  
Nejen z důvodů personální výměny na postup ministra financí, ale jako další krok k snížení 
možných povinných odvodů do státního rozpočtu, doporučuji zopakovat žádost o prominutí 
odvodů jak jistiny, tak zůstatku penále, s využitím argumentů podání žaloby, kontrolní zprávy 
atd. Cílem je opět ponížit jistinu a část penále nařízených odvodů.  
 
Návrh Usnesení ZO: 
ZO souhlasí s tím, aby bylo využíváno cesty opakovaných žádostí o prominutí odvodů do 
státního rozpočtu s využitím dostupné právní i věcné argumentace.  
 
II. splátky – zahájení 
Dále doporučuji s ohledem na to, že došlo k odkladu odvodu do státního rozpočtu do 
30.6.2010, a tento odklad není (i když to je v rozhodnutí uvedeno) zpoplatňován (zjištění paní 
starostky), nenavrhovat prozatím splátky. Splátky navrhnout v okamžiku, kdy by již nebyl další 
odklad a soudní spor nebyl u konce. 
 
Návrh Usnesení – zatím nenavrhováno, jen vzít na vědomí tuto informaci o posečkání. 
 
III. p říprava na projednání správní žaloby 
Odůvodnění: 
S ohledem na to, že k porušování zákona skutečně docházelo, mimo argumentace právní v tom 
smyslu, že by byl odvody paralyzován chod obce a tedy výkon samosprávy, je zásadním 
argumentem to, že dotace byly využity účelně. Mimo jiné by bylo dobré jednoznačně prokázat, 
že dotace a příspěvek obce k těmto dotacím nepřesáhly skutečnou hodnotu staveb.  
Proto by bylo dobré zadat zpracování znaleckého posudku na hodnotu díla – I. etapa (která se 
žaluje). Cílem je tímto posudkem přesvědčit soud, že odvod peněz, které byly skutečně účelně 
vynaloženy, a to i bez výběrového řízení, je příliš tvrdé.  
 
Návrh Usnesení: 
ZO schvaluje zadání zpracování znaleckého posudku na stavby realizované v 1. etapě 
výstavby v návaznosti na povinnosti vracet dotace dle výměrů FU. 
 
Skalický: Kolik bude asi stát ten znalecký posudek? 
Dostál: Zítra přijede znalec. 
Bártlová: Zatím to nevíme, ale myslím si, že se ta cena bude odvíjet od hodnoty nemovitosti. 
Skalický: A bude to částka ve statisících nebo desetitisících? 
Bártlová: Předpokládám, že to bude částka v řádech desetitisíců. Oni nějaké znalecké posudky 
z r. 2006 jsou, ale takové pochybné. My jsme na ně koukali a nejdřív jsme si mysleli, že je 
budeme moci použít, ale jsou takové záhadné, ceny jsou zvláštní. Nevím, co s těmi posudky 
bylo zamýšleno, když vznikly. Nechci to riskovat a posudky bychom udělali úplné nové. 
Podle mého názoru to statisíce stát rozhodně nebude a pokud to bude stát pár desetitisíců, tak 
to stojí za to. 
Dostál: Ty posudky, které tu jsou, jsou podle mě účelové. Cena nemovitostí je nízká. Zřejmě 
měly sloužit pro pojišťovnu nebo něco podobného. 
Bártlová: Ten úmysl udělat je pro pojišťovnu - k tomu nás vede ta cena 10 mil. Kč. Protože na 
tuto částku byly ty domy pojištěny, ale když jsem tu měla znalce, tak ten mi řekl cenu 17 mil. 
Kč. 
 
Bártlová: S ohledem na shora uvedené doporučení právní zástupkyně navrhuji proto 
následující usnesení: 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 43/51 509/2009-434 
ze dne 22.6.2009, kterým bylo povoleno posečkání zaplacení  
1. z odvodu v částce 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze dne 
9.10.2008, pod č.j. 85665/08/273980/2605, částka 33 116 017,- Kč, 
2. z odvodu v částce 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze dne 
9.10.2008, pod č.j. 85666/08/273980/2605, částka 34 887 208,- Kč, 
3. z penále v částce 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze dne 
9.10.2008, pod č.j. 85667/08/273980/2605, částka 6 669 638,- Kč, 
4. z penále v částce 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze dne 
9.10.2008, pod č.j. 85668/08/273980/2605, částka 5 903 685,- Kč, 
a to od podání žádosti o posečkání do 30ti dnů od doručení pravomocného rozhodnutí o 
správní žalobě podané u soudu, nejdéle však do 30.6.2010. 
 
ZO souhlasí s tím, aby bylo využíváno cesty opakovaných žádostí o prominutí odvodů do 
státního rozpočtu s využitím dostupné právní i věcné argumentace. 
 
ZO schvaluje zadání zpracování znaleckého posudku na stavby realizované v 1. etapě 
výstavby v návaznosti na povinnosti vracet dotace dle výměrů FU.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5b) Záměr obce zrušit příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice do konce roku 2009 
 
Bártlová: Na ČS a.s. ve Svitavách proběhlo jednání ohledně převedení veškerých úvěrů 
příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice (dlouhodobý a překlenovací) na ručitele, a to 
obec Rudoltice. Překlenovací úvěr ve výši 10 milionů korun byl zhruba bez 250 tisíc Kč zcela 
vyčerpán bývalým vedením k 30.6. loňského roku, splatný je s dokončením III. etapy 
výstavby, tzn. v říjnu 2009. Zbytek na překlenovacím úvěru nebude příspěvkové organizaci 
již s největší pravděpodobností umožněno čerpat. Pro to, aby mohla tato jednání pokračovat, 
je potřeba vyslovit ze strany obce záměr zrušit příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice. 
Veškeré závazky a pohledávky příspěvkové organizace ze zákona po jejím zrušení přecházejí 
na zřizovatele, což je v tomto případě obec Rudoltice. Tento záměr byl již vysloven na 
jednom z předešlých zasedání, a to z důvodu špatně založené příspěvkové organizace 
v listopadu r. 2000. Na MF ČR mi bylo doporučeno buď vydat novou zřizovací listinu a nebo 
„příspěvkovku“ zrušit, neboť zřizovací listina je v tuto chvíli v rozporu se zákonem. Po 
ukončení obecní bytové výstavby je v podstatě její existence již bezpředmětná. 
 
Bártlová: Chci ještě doplnit, že když jsme jednali s ČS, a.s. tak oni si jsou vědomi, že tu 
existuje pohledávka vůči státu a myslím si, že je to na dobré cestě se vzájemně domluvit, 
protože oni vědí, že tomu státu budeme muset něco splácet, takže jsou schopni se s námi i 
domluvit na takových splátkách, které bychom byli schopni současně platit. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zrušit příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice 



nejpozději k 31.12.2009 a veškeré její závazky a pohledávky vůči České spořitelně, a.s. 
převést na zřizovatele, tj. Obec Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jednání ohledně vypořádání pohledávek a 
závazků příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice vůči České spořitelně, a.s. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
6) Sdělení MV ČR k žádosti obce o poskytnutí finanční podpory z IOP, E-Government 
v obcích – Czech POINT 
 
Bártlová: V poslední březnový den jsem prostřednictvím MěÚ Lanškroun podávala žádost o 
poskytnutí finanční podpory z Integrovaného operačního programu, E-Government v obcích – 
Czech POINT, a to i přesto, že naše obec nesplňuje jednu ze základních podmínek, a to 
bezdlužnost vůči státu. Ministerští pracovníci zpočátku nevylučovali, že i přes tyto potíže naší 
obce, nám bude dotace poskytnuta, nicméně dne 5.6.2009 Ministerstvo vnitra zamítlo naši 
žádost o poskytnutí finanční podpory, a to z důvodu formálních nedostatků. Důvodem 
pro vyřazení naší žádosti bylo nepodepsané Čestné prohlášení o bezdlužnosti, neboť 
naše obec má závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti. 
Abychom dodrželi povinnosti vyplývající ze zákona č. 300/2008, o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, nezbývá nic jiného, než si kontaktní místo Czech POINTu 
zřídit ze svých prostředků. Oslovila jsem proto firmu OMEGA tech s.r.o., která realizuje 
vybudování kontaktních míst již ve 13 obcích na Lanškrounsku, a požádala o vypracování 
nabídky, která by maximálně využila stávajícího vybavení na obecním úřadu.  
 
Nabídka obsahuje nákup následující nové techniky: 

1. Grafická karta (1 080,- Kč bez DPH) 
2. Monitor 22“ LCD Hyundai (4 951,- Kč bez DPH) 
3. Multifunkční zařízení tiskárna/scanner/kopírka/fax HP Color LJ 

(18 439,- Kč bez DPH) 
CELKEM: 24 470,- Kč bez DPH (bez nákladů na práci) 

 
V případě poskytnutí dotace jsme si mohli obecní úřad vybavit novou technikou za částku cca 
100 tisíc Kč při naší spoluúčasti 15 tisíc Kč.  
 
Skalický: Oslovila jsi pouze jedinou firmu? 
Bártlová: Ano, oslovila jsem pouze jedinou firmu, protože oni to už ve 13 obcích na 
lanškrounsku zřizují. Navíc nám tu tato společnost dělá správce sítě. Předpokládám, že jsou 
nejlevnější, protože si jich vybralo dalších 13 obcí, a ty si tuto společnost museli vybrat 
výběrovým řízením, protože je to podmínka poskytnutí dotace.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  sdělení Ministerstva vnitra ze dne 5.6.2009, č.j. MV-
35400/OSF-2009, kterým byla zamítnuta žádost o poskytnutí finanční podpory z IOP, E-
Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa, z důvodu formálních nedostatků. 
Důvodem pro vyřazení žádosti bylo nepodepsané Čestné prohlášení, neboť obec Rudoltice má 
závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení počítačového vybavení pro zřízení kontaktního místa 
Czech POINT na obecním úřadu, a to v předběžné ceně 25.000,- Kč bez DPH a bez nákladů 



na práci spojenou se zprovozněním zařízení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
7) Schválená dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotek SDH obcí na rok 2009 
 
Bártlová: V březnu t.r. jsme podávali žádost na kraj o poskytnutí dotace na vybavení pro SDH 
naší obce. Celková částka, o kterou jsme žádali, byla více jak 189 tisíc (včetně spoluúčasti 
obce). Kraj nám přiznal 50.000,- Kč. Z přehledu je evidentní, že jsme získali dotaci na 
obdobné úrovni jako ostatní obce. 
 
Konstatován přehled přidělených dotací obcím PK. 
 
Dotaz: Dá se ta práce vykonaná hasiči nějak vyčíslit? Srovnávám to s jinou obcí, kde si hasiči 
dokázali vydělat sami na auto, které si sami sestrojili v hodnotě 3 mil. Kč. 
Bártlová: Já musím říci, že s hasiči máme velice dobrou spolupráci, vždy, když jsem je 
požádala o pomoc, vyhověli s maximální vstřícností. Hodnotu to určitě má. Odpracované 
hodiny jim neplatíme, ale dalo by se s nimi domluvit na tom, že by pro obec dělali i věci, na 
které si někoho objednáváme. Říkali jsme si, že potom, co jim to schválíme, se s nimi 
sejdeme a nějak se domluvíme. 
Žáček: Myslím si, že hasiči mají určitě nějakou zprávu z výroční schůze, v které se o tom 
určitě hovoří a ta zpráva není tajná. Není problém vyzvat hasiče, aby nám tuto zprávu 
doručili. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku 
 a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce  
č. KH/2009/02221 – Pk, mezi Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí čp. 125, 
Pardubice na straně jedné jako poskytovatelem, a Obcí Rudoltice na straně druhé jako 
příjemcem, jejímž účelem je poskytnutí finanční dotace na plovoucí čerpadlo a osobní 
ochranné pracovní prostředky maximálně do výše 70 % skutečných nákladů, maximálně však 
ve výši 50.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce na zakoupení ochranných pracovních 
prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 40 000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Smlouva o zajištění reklamy – žádost o podporu cyklistického závodu „Regionem Orlicka 
Lanškroun 2009“ (SKP Duha) 



 
Čten návrh Smlouvy o zajištění reklamy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí Rudoltice a 
Sportovním klubem policie Duha Lanškroun se sídlem Dukelská 423, Lanškroun, jejímž 
předmětem je poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na 
jednorázovou propagaci při sportovním podniku cyklistickém závodě mládeže pod názvem 
„Regionem Orlicka Lanškroun 2009, který se uskuteční ve dnech 24. až 26. července 2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8a) Příspěvek na Fond Humanity ČČK, Humanitární sbírka na oblasti postižené povodní 
 
Bártlová: Český červený kříž, Oblastní spolek Ústí nad Orlicí vyhlásilo humanitární sbírku na 
oblasti postižené povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Tato probíhá ve dnech 
28.6. – 3.7.2009. Do centra humanitární pomoci – Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí je možné 
nosit ruční nářadí (košťata, rejžáky, kbelíky, hadry na podlahu), dezinfekční a čistící 
prostředky, hygienické potřeby, rukavice, velké pytle na odpadky, ručníky, ložní prádlo apod. 
ČČK vydalo také tiskovou zprávu dne 26.6.2009, ve které současně uvádí číslo účtu, kam je 
možné přispět na pomoc obětem povodní, jedná se o tzv. Fond Humanity ČČK – je to stálý 
účet pro tyto potřeby. Navrhuji přispět na tento účet finanční částkou 5 000,- Kč. 
 
Citována tisková zpráva ČČK ze dne 26.6.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pomoc postiženým povodní 
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, a to prostřednictvím Fondu Humanity ČČK, č.ú.: 
505 6 505/5500, VS: 111, částkou ve výši 5.000,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
9) Dodatek ke Smlouvě o zprostředkování (RK Mozaika s.r.o. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Uvolnil se nám další byt v bytovém domě dole v obci, a to 263/13 po p. K. Pan K. 
dlužil na nájemném částku v takové výši, že mu hrozila výpověď. Sám se dopředu odstěhoval 
a předal byt. Jedná se tedy o byt s předplaceným nájmem a tento dodatek se týká právě 
zprostředkování nového nájemníka stejně tak jako 5 předešlých bytů zde v obci. 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako 
zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. na straně druhé jako 
zprostředkovatelem, jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I. 
Smlouvy, a to o byt č. 13 v domě čp. 263. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 7.10.1994 (Obec Rudoltice – 
FRAJMAN plast s.r.o.) 
 
Bártlová: S panem Frajmanem jsme jednali ohledně prodloužení nájemní smlouvy na 
nebytové prostory kulturního domu. Jedná se konkrétně o bývalou tělocvičnu a k ní přilehlé 
prostory (původní šatna, kanceláře). Protože obec hodlá tyto prostory obnovit pro původní 
účely – tedy jako tělocvičnu a šatnu – dohodli jsme se s p. Frajmanem na ukončení nájemní 
smlouvy, a to k 31.8.2009, tzn. že se původní nájemní smlouva tímto dodatkem prodlužuje o 
2 měsíce. Dále je předmětem dodatku úhrada částky 50.000,- Kč + DPH jako náhradu za 
opotřebení majetku ve vlastnictví obce, kromě řádného nájemného za měsíc červenec a srpen 
2009. Protože v letošním roce s největší pravděpodobností nebude možné investovat do těchto 
prostor na jejich obnovu, garantujeme p. Frajmanovi případné měsíční prodlužování nájmu, a 
to až do konce tohoto roku, a to za stejných nájemních podmínek pouze s tím rozdílem, že by 
již nebyly hrazeny náklady na vytápění z jeho strany. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
ze dne 7.10.1994, uzavřené mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a FRAJMAN plast s.r.o. 
jako nájemcem, jejímž předmětem je zejména prodloužení nájmu nebytových prostor do 
31.8.2009 a finanční náhrada ve výši 50 000,- Kč za opotřebení majetku pronajímatele za 
dobu trvání nájemního vztahu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
(VAK Jablonné nad Orlicí a.s. – Obec Rudoltice) 
 
 
Vyjmuto z projednání. 
 
 
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Š. a M. N. – Obec 
Rudoltice) 



 
Bártlová: Jedná se o zřízení věcného břemene, týkající se kanalizace pro novostavbu RD na 
st.p.č. 762 vedené pod obecní komunikací – p.p.č. 3096/1 (bude provedeno průtlakem). 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve formě strpění existence cizí stavby (kanalizace) na svém pozemku, uzavřené mezi 
Š.N., bytem XXX, M.N., bytem XXX, jako majiteli a investory novostavby na st.p.č. 762 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, a obcí Rudoltice jako vlastníkem dotčeného pozemku p.p.č. 3096/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11a) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – M. a R. K.) 
 
Bártlová: Jedná se o prodej další p.p. v lokalitě Zámeček. Tentokrát jde o p.p.č. 4293/22. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a M.K. a R.K., oba 
bytem XXX, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej 
p.p.č. 4293/22 zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 340 770,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
12) Činnost Městské policie Lanškroun (veřejnoprávní smlouva) 
 
Konstatována Veřejnoprávní smlouva  č. 1/2008 o výkonu některých činností obecní policie 
ze dne 23.12.2008, uzavřená dnem 31.1.2009, kdy nabylo právní moci rozhodnutí KÚ PK, č.j. 
KrÚ 1612/2009 ze dne 13.1.2009. 
 
Konstatována svodka událostí za období od 1.1.2009 do 31.5.2009, řešených MěP Lanškroun 
na území obce Rudoltice. 
 
Konstatováno rozhodnutí Rady města Lanškroun o prodloužení veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Lanškroun a obcí Rudoltice ohledně výkonu některých činností obecní policie na 
území jiné obce, a to do 31.12.2010. 
 
Konstatováno sdělení velitele Městské policie Lanškroun – Jana Schlegela ohledně kontrolní 



činnosti v obci Rudoltice za dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy. 
 
Konstatovány faktury a hlášení o službě, týkající se nákladů spojených s výkonem sjednaných 
činností policie za dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy. Fakturováno bylo k dnešnímu dni 
celkem 27 594 Kč. 
 
Skalický: Kolik osob bylo zadrženo bez řidičského průkazu nebo v těch autovracích, které se 
po obci pohybují? 
Bártlová: To přesně nevím. Vím jen, že se jim podařilo „rozprášit gang u kostela“. 
Dotaz: Co pan H.? Tomu na parkovišti stojí hned několik aut. 
Bártlová: Pan H. dostal výpověď z nájmu bytu a běží mu 3-měsíční výpovědní lhůta, ve 2-
měsíční lhůtě mohl tu výpověď napadnout u soudu, což neučinil. Pokud byt dobrovolně 
nevyklidí, budeme nuceni podat žalobu na vyklizení, protože s panem H. nelze jinak jednat. 
Městská i státní policie o panu H. vědí. 
Bártlová: Už jsem to řekla i veliteli městské policie, že si nedovedu představit, že bychom tu 
MěP neměli, už jenom s ohledem na Zámeček. 
Dotaz: Oni tou obcí procházejí? 
Bártlová: Ano, určitě. 
Dotaz: A ty pochůzky jsou pravidelné? 
Bártlová: Naopak, nepravidelné. 
Dotaz: Slyšel jsem, že mají nějaké rozpisy, kterým se řídí a jezdí pravidelně v určitou hodinu 
a den. 
Bártlová: To určitě ne. Dokonce jsme se jednu dobu i domluvili, že jednou tu byli v noci a 
jednou přes den. Lidi by si na to jinak zvykli. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lanškroun a 
obcí Rudoltice ohledně výkonu některých činností obecní policie na území jiné obce, která 
obecní policii nezřídila, a to na dobu určitou - do 31.12.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním ve věci přípravy veřejnoprávní smlouvy 
s městem Lanškroun. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13) Licenční smlouva (Diotima, s.r.o. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová: Jedná se o počítačový program, který realizuje ocenění nemovitost v souladu 
s vyhláškou Ministerstva financí o oceňování nemovitostí platnou v době uzavření smlouvy. 
 
Skalický: Bude sloužit pro pozemkovou komisi? 
Bártlová: Pozemková komise nefunguje, protože má pouze dva členy. Tenhle program je na 
obecním úřadě a je spíše pro účely paní účetní k účetnímu programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi Diotima, s.r.o. jako 
poskytovatelem a obcí Rudoltice jako uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí 
rozmnoženiny počítačového programu Delta-NEM a udělení nevýhradního svolení k jeho 
užívání za účelem pořizování posudků nebo oceňování nemovitostí uživatelem v rozsahu  
1 licence na počítač, a to na dobu jednoho roku ode dne zaplacení licenčního poplatku. 



Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Prodej obecních pozemků a jejich oceňování 
 
Bártlová: Jedná se o to, že jsme na jednom ze školení zjistili, že tu děláme jednu špatnou věc, 
a to, že prodáváme pozemky za 10 Kč/m2, což je v rozporu se zákonem. Měli bychom 
prodávat pozemky za ceny v době a místě obvyklé. Také jsme se dozvěděli, že bychom si 
měli na každý pozemek udělat posudek od znalce, který by nám měl zjistit tržní hodnotu v té 
dané lokalitě, v ten daný čas. Ale protože tu proběhla digitalizace a je tu hodně nesrovnalostí, 
které se týkají pozemků tzn. že fyzické osoby mají po digitalizaci např. oplocenu část 
obecního pozemku a naopak. Takže jsme se rozhodli pro kompromis a navrhuji toto znění 
usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje postup prodeje obecních pozemků a jejich oceňování 
následujícím způsobem: 
V případě, že došlo k poškození majitele pozemku v katastru obce Rudoltice na základě 
digitalizace pozemkového katastru, bude postupováno tak, že veškeré nároky majitelů 
pozemků vůči obci v této souvislosti vzniklých, které budou uplatněny nejpozději do 
31.12.2009, budou vypořádány po oboustranné dohodě prodejem pozemku za jednotkovou 
cenu ve výši 10,- Kč/m2. 
Počínaje 1.7.2009 bude cena pozemku ve vlastnictví obce při jeho prodeji stanovena cenou 
v místě a čase obvyklou, která bude podložena znaleckým posudkem, vyhotoveným znalcem 
z oboru odhady a oceňování nemovitostí. Veškeré náklady s posouzením ceny prodávaných 
pozemků a jejich převodem hradí vždy kupující.  
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na ocenění prodávané nemovitosti hradí 
vždy kupující, a to i v případě, že následně nedojde k dohodě o prodeji nemovitosti. 
 
Bártlová: V následujících dvou bodech jsme toto pravidlo už použili a kupující s tím 
souhlasili a jsou ochotni pozemek odkoupit za tržní ceny. Měli jsme tu znalce, který nám 
vysvětloval práci s programem (předešlý bod) a ten se zhrozil, když slyšel za jakou cenu tu 
pozemky prodáváme a chtěl okamžitě seznam volných parcel s tím, že za takovou cenu by je 
odkoupil všechny. Myslím si, že ta cena související s digitalizací by měla být časové 
omezena, aby lidi byli přinuceni si to vyrovnat. 
 
Rezek: Takže tohle pravidlo bude použito v případě, že bude poškozen stávající majitel ale 
v případě, že bude mít zaploceno více než by měl mít, použito nebude. 
Bártlová: Ano, protože on není poškozen digitalizací. Závisí to na vzájemné dohodě. Buď si 
ta osoba posune plot s hranicí pozemku nebo si ho od nás odkoupí ale už ne za tu cenu  
10 Kč/m2. 
Dotaz: Můžete mi ještě jednou vysvětlit, kdo je tedy poškozený digitalizací? Můžete mi to 
specifikovat? 
Bártlová: Tzn. že díky digitalizaci se zmenšila výměra Vašeho pozemku oproti původní před 
digitalizací a dostal jste se současně na obecní pozemek.. 
Žáček: Ten znalecký posudek bude muset být hotový před prodejem? 
Bártlová: Ano. My máme kontakt na jednoho znalce z České Třebové, který tvrdí, že je jeden 



z nejlevnějších ale to si ověřím. Je prý schopný udělat ten znalecký posudek, pokud je 
potřeba, i do dvou dnů. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Žádost o koupi části p.p.č. 3211/3 (G. a P. V.) 
 
Bártlová: Jedná se o parcelu v části obce, kde bydlí p. Š., D., právě V. a S.. Komunikace, 
která vede od p. Č. směrem nahoru byla asi původně za starých dob na obecním pozemku ale 
časem se hnula a v současnosti je na pozemku cizím, tj. na pozemku p. Š. Ten obecní 
pozemek je vedle té komunikace, takže ty lidi, kteří jedou z  komunikace ke svým domům, 
jezdí přes obecní pozemek. Pan V. si zažádal o odkoupení části té pozemkové parcely, ale my 
jsme se rozhodli, že oslovíme i ty okolní lidi a zda by se to nedalo řešit komplexně. Takže teď 
je v jednání smlouva, která by zajistila to, že odkoupíme od p. Š. tu část pozemku, na které 
máme ve skutečnosti komunikaci a ten náš pozemek rozprodáme jednotlivým vlastníkům 
sousedních pozemků, aby jezdili domů přes svůj vlastní pozemek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl prodeje p.p.č. 3211/3 zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 3211/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16) Žádost o koupi p.p.č. 3354/6 (manželé P.) 
 
Čtena žádost manželů P.. 
 
Bártlová: Tato žádost se poškození digitalizací netýká. Manželé P. bydlí v domě po p. K. Mají 
vykoupené všechny pozemky od komunikace a žádají si koupit parcelu, která je nad jejich 
domem směrem k poli. Parcela je obecní a k ničemu v podstatě neslouží. Jim to brání 
v užívání kotelny, takže v současnosti chodí přes obecní pozemek. My jsme se to s nimi 
snažili vyměnit, protože vlastní i tu prapůvodní cestu, kterou se chodilo do lesa, ale oni tuhle 
cestu koupili už od původního majitele tzn. že obec jim ji neprodala, koupili ji i s tím domkem 
a nehodlali směnit. Shodli jsme se na tom, že p. K. nejspíš strpěl, že tam ty lidi dříve 
procházeli, ale ta parcela byla už dávno jeho. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl prodeje p.p.č. 3354/6 zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3354/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Žádost o koupi p.p.č. 327/1 (M.L.) 
 
Vyjmuto z projednání. 
 
 
17a) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu 612/2 (P.B.), 612/6 (B.B.) 
 
Čteny žádosti o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě čp. 612 a č. 6 v domě čp. 612. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o ukončení nájmu k bytu č. 2 v domě čp. 612, 
podanou dne 20.6.2009 p. P.B.. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o ukončení nájmu k bytu č. 6 v domě čp. 612, 
podanou dne 30.6.2009 p. B.B.. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu k zajištění nových nájemníků. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu upozornit žadatelky na běh výpovědní lhůty ve 
smyslu občanského zákoníku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17b) Žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 
 
Bártlová: Pan Zdeněk Papík – LESPAP – správce obecních lesů předkládá vyhotovenou 
žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích podle písmen B až D Zásad pro 
poskytování podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. V tomto ohledu 
by neměl vyvstat problém s tím, že obec má finanční závazky vůči státu po lhůtě splatnosti, a 
proto navrhuji podání žádosti schválit a podat na PK. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření 
v lesích podle písmen B až D Zásad pro poskytování podpor na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 178 650,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na 
Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 



        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
18) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2008, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice za rok 2008 
 
Čtena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice, IČ: 00279421, za rok 
2008. 
 
Čten Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2008, který byl ve dnech 15.-30.6.2009 vyvěšen 
na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu Rudoltice. 
 
Skalický: Takže spol. Vision Rudoltice s.r.o. je 6.890.000 Kč ve ztrátě. Finanční a kontrolní 
výbor funguje. Avizovali něco? 
Dostál: My jsme tu stáli před zásadním rozhodnutím, zda pokračovat v tom, že se výsledek 
jak u příspěvkové organizace tak u společnosti s ručením omezeným na konci roku 
zmanipuluje nebo jestli se ty výsledky postaví na reálné bázi, tzn. že se ve spolupráci s panem 
Bednářem, který pracuje ve firmě, která nám dělá účetnictví, nakonec dohodlo, že se výsledky 
podají tak, aby odpovídaly realitě. Chci upozornit na to, že je to ztráta účetní, ne finanční. 
Takže to není o tom, že by se někde ztratilo 6 mil. Kč. K té účetní ztrátě došlo tím, že na 
konci minulého roku se výrazně snížila nedokončená výroba tak i stav materiálu zahájením 
další stavební činností a čekalo se s tím až po výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno na jaře 
2009. Takže ta účetní ztráta vznikla opravdu z toho důvodu, že nedokončená výroba a stav 
materiálu se takhle výrazně snížily, dá se říci o 7,5 mil. Kč meziročně. V současné době, tedy 
k 01.05.2009, je zisk spol. Vision Rudoltice, s.r.o. 2.400.000,- Kč ale opět upozorňuji na to, 
že jsou to pouze účetní údaje. Až se ukončí výstavba a zlikviduje se veškerá nedokončená 
výroba, ten zisk tam nemůže vždycky být. Dosáhli jsme alespoň toho, že jak u STAVEB tak u 
Visionu to, co se tam táhlo z těch předchozích let, je teď „vyčištěno“ a ty společnosti opravdu 
fungují jako společnosti, tzn. že dělají nějakou činnost a tu činnost fakturují konkrétním 
zákazníkům, ať jsou to fyzické nebo právnické subjekty. Funguje to opravdu jako společnost, 
předtím to byly jenom vývěsní štíty, kde se vlastně přelévaly peníze z jedné společnosti do 
druhé s cílem mít prostředky, kde je potřebujete a hlavně, což se tu vyzdvihovalo jako 
přednost tzn. vyhnout se placení DPH. Což já tedy nezpochybňuji, protože platit DPH je 
nepříjemná záležitost pro každou firmu ale to vše by mělo mít své meze a pravidla. Ta 
pravidla tu byla v minulosti překračována takovým způsobem, až někdy zůstává rozum stát. 
To s čím se tu teď potýkáme je důsledek tohoto „kaskadérství“, které se tu provádělo. Je třeba 
si uvědomit, že veškeré tyto finanční přesuny byly na jedné jediné osobě, která si za to nesla 
odpovědnost a ponese za to odpovědnost. Kdežto my tu teď máme účetní firmy, které se 
nepodepíší pod daňové přiznání, které by nebylo v souladu se zákonem, pokud jim 
nepodepíšeme, ať to udělají nějakým jiným způsobem a to já bych se pod toto nikdy v životě 
nepodepsal a podle mě ani nikdo jiný ze stávajícího vedení. Ty výsledky jak STAVEB tak 
Visionu to bych nazval v tom r. 2008 úklidem. Byl to v podstatě úklid toho, co se tam dělo. Je 
to prokazatelné a kdyby přišla kontrola z FÚ tak ta daňová přiznání nebudeme obhajovat my 
ale firma, která nám to účetnictví vede. 
 
Citováno vyjádření účetního: 
„V minulosti bylo účelově nakládáno s nedokončenou výrobou, když jsem sestavoval 
nedokončenou výrobu za r. 2008 zjistil jsem, že v ní byly zohledněny veškeré režijní náklady 
tzn. od mezd přes opravy atd. dle kalkulace, kterou Vám zasílám. V minulosti to fungovalo 
tak, že vyšla ztráta mezi výnosy a náklady a v tom případě se nedokončená výroba navýšila, 
aby vyšel zisk, takže došlo k umělému navýšení nedokončené výroby.“ 



 
Bártlová: Takhle to tu fungovalo a já musím říct, že i naše paní účetní byla donedávna ještě 
překvapená, že Vision fakturuje činnost pro obec obci. Tady to prostě takhle nefungovalo. 
Vision tu fungoval jako nyní, ale nikdy nevznikla žádná faktura na obec. To je jako kdyby 
Technické služby v Lanškrouně nefakturovaly práce pro Lanškroun. Tady ty peníze 
záhadným způsobem tekly a dodnes nikdo neví ani pořádně jak. 
Dostál: Každý z vás ví, že se tu celý rok např. seká tráva. Zaměstnancům se musí dát mzda, 
koupit pohonné hmoty apod. Obec na to má v rozpočtu položky, ale nikdy se nic obci 
nefakturovalo. 
Bártlová: Proběhly tu pouze několikamilionové bezúročné půjčky. 
Dostál: S tím fakturovat měsíčně tuto činnost byla spousta práce, musely se vést mzdy a 
evidovat výkony a vést účetnictví jako v každé jiné firmě, protože ať se to bere jak se to bere 
Vision je klasická spol. s r.o., která náhodou patří obci, ale to z neznamená, že nemá vést 
účetnictví tak jako každá jiná komerční společnost. A tady se to vyřešilo tak, že aby měl 
Vision z čeho žít, vzal si půjčku od obce a takových půjček se splatností v roce 2022 mezi 
obcí a STAVBAMI, obcí a Visionem je tu „x“ nesplacených a nikdo je nesplatí, protože 
nebude z čeho. 
Skalický: A finanční a kontrolní výbor něco avizovali nebo neavizovali? 
Bártlová: Finanční a kontrolní výbor nemají se spol. s r.o. v podstatě nic společného. To 
bychom je tam jako zastupitelstvo museli poslat a obávám se, že to, co zjistil účetní 
společnosti, by těžko vzhledem ke své odbornosti zjistili. 
 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2008. Současně 
byla projednána „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2008“ 
podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí ze dne 11.6.2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice a závěrečný účet obce za 
rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2008 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto 
opatření: 
Finanční výbor provede veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Stavby 
Rudoltice za rok 2008 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, v termínu do 30.10.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
19) Rozšíření finančního výboru 
 
Bártlová: Z výše uvedeného důvodu je nezbytné rozšířit finanční výbor pracující při OZ, 
neboť by v případě provedení kontroly zastupitelem a ředitelem příspěvkové organizace 
STAVBY Rudoltice p. Rezkem v uvedené příspěvkové organizaci došlo ke střetu zájmů. Dle 
zákona o obcích se musí jednat o lichý počet členů výboru.  
 
Z tohoto důvodu byla oslovena p. Žáčková a p. Hikadeová, které obě funkci členek finančního 



výboru přijaly.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, počínaje 1.7.2009, do funkce členek finančního výboru OZ  
p. Jitku Žáčkovou, nar. XXX, a p. Hanu Hikadeovou, nar. XXX. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
20) Žádost Pardubického kraje o příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim 
 
Bártlová: Jedná se o žádost představitelů Pardubického kraje, týkající se finanční pomoci na 
dostavbu hospice v Chrudimi. Účast státního rozpočtu se měla pohybovat ve výši 30 milionů 
Kč. V roce 2008 bylo v rozpočtu min. zdravotnictví vyčleněno 10 milionů s tím, že 20 
milionů bude poskytnuto v r. 2009. Podle oficiálního sdělení Ministerstva zdravotnictví však 
nejsou v letošním rozpočtu na tento dotační titul žádné prostředky. 21.5.2009 bylo zahájeno 
kolaudační řízení a na podzim t.r. má dojít k zahájení provozu. V případě, že se nepodaří 
získat potřebné finanční prostředky, nebude provoz spuštěn a dokončená stavba bude 
konzervována. 
 
Čtena žádost Pardubického kraje ze dne 26.5.2009, doručené obecnímu úřadu dne 28.5.2009. 
 
Bártlová: S ohledem na aktuální situaci naší obce navrhuji Pardubickému kraji s politováním 
oznámit, že v rozpočtu naší obce není dostatek finančních prostředků k tomu, abychom byli 
schopni jejich žádosti vyhovět a na dostavbu hospice jakoukoliv částkou přispět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Pardubického kraje o finanční podporu na 
dostavbu hospice v Chrudimi, doručenou obecnímu úřadu dne 28.5.2009. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu písemně odpovědět Pardubickému kraji tak, že 
obec je povinna nejpozději do října 2009 dokončit III. etapu obecní bytové výstavby, což je 
samo o sobě velice finančně náročné, a dále aktuálně čelí sankcím, vyměřených v říjnu 2008 
Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí za porušení rozpočtové kázně ve výši 81 milionů Kč, což 
jí nedovoluje uvolnit jakékoliv finanční prostředky na dostavbu hospice v Chrudimi. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  4    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  2 
 
Skalický: Navrhuji protinávrh. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na dostavění Hospice Chrudim ve výši 
10.000,- Kč. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  2    
PROTI:  4 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Návrh se odkládá na příští zasedání. 



 
21) Žádost o souhlas se změnou územního plánu obce (H.M.) 
 
Čtena žádost o souhlas se změnou územního plánu obce. 
 
Bártlová: Domnívám se, že je již schválena uzávěrka žádostí pro změnu územního plánu, ale 
protože jsme dnes opět mluvili s p. ing. Kuldou, který to má na starosti, tak ten zase tvrdí, že 
na tom ještě pracovat nezačal. Kdy přesně byla stanovena uzávěrka územního plánu nemohu 
zjistit, protože Knihy zápisů má Policie ČR. 
Dostál: Někdy vloni na jaře bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála spol. TIPOS z Ústí 
nad Orlicí odkud je právě p. ing. Kulda a tato společnost měla pro obec připravovat nový 
územní plán. Pak se ale údajně dohodlo, i když já jsem o tom nenašel žádný údaj, ještě 
s bývalým starostou, že se s pracemi na územním plánu začne ve chvíli, kdy bude ukončena 
digitalizace. To je jasné, jelikož by to byla marná práce. Digitalizace je v tuto chvíli 
ukončena, takže lze ty práce na územním plánu zahájit s tím, že se do něj všechny tyto 
požadavky začlení. V tuto chvíli vydávat souhlas s tím, že dojde ke změně kategorizace 
pozemku, protože nikdo z nás neví jak to dopadne protože se k tomu musí vyjádřit mnoho 
dalších úřadů, jednalo by se pouze o formální souhlas ale v konečném důsledku by nic 
neznamenal. Rozhodující je územní plán a ten bude hotový tak za 1- 2 roky. Tyto požadavky 
se samozřejmě mohou přijímat a evidovat a před uzávěrkou se té firmě, která bude územní 
plán tvořit, předají. 
Bártlová: Jenom k tomu dodám, že jestli byla uzávěrka schválena zastupitelstvem a což si tu 
všichni myslíme, že tomu tak bylo, nemůžu dohledat, protože zápisy tu mám pouze do 
července a ty další má policie, museli bychom nejdřív revokovat usnesení, kterým byla 
schválena ta uzávěrka, abychom mohli dělat něco dál. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Projednání žádosti se odkládá na příští zasedání. 
 
Starostce obce se ukládá zajistit usnesení zastupitelstva, kterým bylo ukončeno přijímání 
žádostí o změnu územního plánu které je s největší pravděpodobností evidované v knize 
zápisů, které má současně v držení Policie ČR. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
22) Různé 

• mobilní telefon pro krizové řízení 
 
Bártlová: Dle Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/21/12/08, bod č. 1j) OZ schválilo 
pořízení mobilního telefonu, umožňující užívání dvou na sobě nezávislých telefonních čísel, 
pro potřeby krizového řízení. Dávám OZ na vědomí, že pro potřeby krizového řízení 
přenechávám svůj předešlý soukromý mobilní telefon. Pořízení mobilního telefonu ve smyslu 
shora uvedeného usnesení se tedy neuskuteční.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o mobilním telefonu pro potřeby 



krizového řízení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

• Zápis ze školské rady 
 
Čtena část zápisu z jednání ŠR dne 24.6.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pedagogického dozoru při autobusové přepravě dětí 
z lokality Zámeček do ZŠ a MŠ v Rudolticích a zpět. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
23) Diskuse 
 
 
 
Zasedání skončeno v 23.20hod. 
 



Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/30/06/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) zadání zpracování znaleckého posudku na stavby realizované v 1. etapě výstavby 

v návaznosti na povinnosti vracet dotace dle výměrů FU (bod č. 5a) 
d) záměr zrušit příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice nejpozději k 31.12.2009 a 

veškeré její závazky a pohledávky vůči České spořitelně, a.s. převést na zřizovatele, tj. 
Obec Rudoltice (bod č. 5b). 

e) zakoupení počítačového vybavení pro zřízení kontaktního místa Czech POINT na 
obecním úřadu, a to v předběžné ceně 25.000,- Kč bez DPH a bez nákladů na práci 
spojenou se zprovozněním zařízení (bod č. 6). 

f) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce č. KH/2009/02221 – Pk, mezi 
Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí čp. 125, Pardubice na straně 
jedné jako poskytovatelem, a Obcí Rudoltice na straně druhé jako příjemcem, jejímž 
účelem je poskytnutí finanční dotace na plovoucí čerpadlo a osobní ochranné pracovní 
prostředky maximálně do výše 70 % skutečných nákladů, maximálně však ve výši 
50.000,- Kč; 
spoluúčast obce na zakoupení ochranných pracovních prostředků jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce ve výši 40 000,- Kč bez DPH (bod č. 7). 

g) uzavření Smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí Rudoltice a Sportovním klubem 
policie Duha Lanškroun se sídlem Dukelská 423, Lanškroun, jejímž předmětem je 
poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na jednorázovou 
propagaci při sportovním podniku cyklistickém závodě mládeže pod názvem 
„Regionem Orlicka Lanškroun 2009, který se uskuteční ve dnech 24. až 26. července 
2009 (bod č. 8). 

h) poskytnutí finančního příspěvku na pomoc postiženým povodní v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji, a to prostřednictvím Fondu Humanity ČČK, č.ú.: 505 
6 505/5500, VS: 111, částkou ve výši 5.000,- Kč (bod č. 8a). 

i) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, 
bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako zájemcem a 
REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. na straně druhé jako 
zprostředkovatelem, jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených 
v čl. I. Smlouvy, a to o byt č. 13 v domě čp. 263 (bod č. 9). 

j) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 7.10.1994, 
uzavřené mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a FRAJMAN plast s.r.o. jako 
nájemcem, jejímž předmětem je zejména prodloužení nájmu nebytových prostor do 
31.8.2009 a finanční náhrada ve výši 50 000,- Kč za opotřebení majetku pronajímatele 
za dobu trvání nájemního vztahu (bod č. 9a). 

k) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve formě 
strpění existence cizí stavby (kanalizace) na svém pozemku, uzavřené mezi Š.N., 
bytem XXX, M.N., bytem XXX, jako majiteli a investory novostavby na st.p.č. 762 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a obcí Rudoltice jako vlastníkem dotčeného pozemku 
p.p.č. 3096/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (bod č. 11). 

l) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudoltice 
jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a M.K. a R.K., oba bytem XXX, 
jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 
4293/22 zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za 



vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 340 770,- Kč (bod č. 11a). 
m) prodloužení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice ohledně 

výkonu některých činností obecní policie na území jiné obce, která obecní policii 
nezřídila, a to na dobu určitou - do 31.12.2010 (bod č. 12). 

n) uzavření licenční smlouvy mezi Diotima, s.r.o. jako poskytovatelem a obcí Rudoltice 
jako uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí rozmnoženiny počítačového 
programu Delta-NEM a udělení nevýhradního svolení k jeho užívání za účelem 
pořizování posudků nebo oceňování nemovitostí uživatelem v rozsahu 1 licence na 
počítač, a to na dobu jednoho roku ode dne zaplacení licenčního poplatku (bod č. 13). 

o) postup prodeje obecních pozemků a jejich oceňování následujícím způsobem: 
V případě, že došlo k poškození majitele pozemku v katastru obce Rudoltice na 
základě digitalizace pozemkového katastru, bude postupováno tak, že veškeré nároky 
majitelů pozemků vůči obci v této souvislosti vzniklých, které budou uplatněny 
nejpozději do 31.12.2009, budou vypořádány po oboustranné dohodě prodejem 
pozemku za jednotkovou cenu ve výši 10,- Kč/m2. 
Počínaje 1.7.2009 bude cena pozemku ve vlastnictví obce při jeho prodeji stanovena 
cenou v místě a čase obvyklou, která bude podložena znaleckým posudkem, 
vyhotoveným znalcem z oboru odhady a oceňování nemovitostí. Veškeré náklady 
s posouzením ceny prodávaných pozemků a jejich převodem hradí vždy kupující. 
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na ocenění prodávané 
nemovitosti hradí vždy kupující, a to i v případě, že následně nedojde k dohodě o 
prodeji nemovitosti (bod č. 14). 

p) úmysl prodeje p.p.č. 3211/3 zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí (bod č. 
15). 

q) úmysl prodeje p.p.č. 3354/6 zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí (bod č. 
16). 

r) podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích podle písmen B 
až D Zásad pro poskytování podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 
kraje ve výši 178 650,- Kč (bod č. 17b). 

s) celoroční hospodaření obce Rudoltice a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 
s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto 
opatření: 
Finanční výbor provede veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace 
Stavby Rudoltice za rok 2008 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.10.2009 (bod č. 18). 

t) počínaje 1.7.2009, do funkce členek finančního výboru OZ p. Jitku Žáčkovou, nar. 
XXX, a p. Hanu Hikadeovou, nar. XXX (bod č. 19). 

u) zrušení pedagogického dozoru při autobusové přepravě dětí z lokality Zámeček do ZŠ 
a MŠ v Rudolticích a zpět (bod č. 22). 

 
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) rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 43/51 509/2009-434 ze dne 22.6.2009, kterým 

bylo povoleno posečkání zaplacení 
1. z odvodu v částce 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze 
dne 9.10.2008, pod č.j. 85665/08/273980/2605, částka 33 116 017,- Kč, 



2. z odvodu v částce 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze 
dne 9.10.2008, pod č.j. 85666/08/273980/2605, částka 34 887 208,- Kč, 
3. z penále v částce 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze 
dne 9.10.2008, pod č.j. 85667/08/273980/2605, částka 6 669 638,- Kč, 
4. z penále v částce 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem ze 
dne 9.10.2008, pod č.j. 85668/08/273980/2605, částka 5 903 685,- Kč, 
a to od podání žádosti o posečkání do 30ti dnů od doručení pravomocného rozhodnutí 
o správní žalobě podané u soudu, nejdéle však do 30.6.2010. 

d) sdělení Ministerstva vnitra ze dne 5.6.2009, č.j. MV-35400/OSF-2009, kterým byla 
zamítnuta žádost o poskytnutí finanční podpory z IOP, E-Government v obcích – 
Czech POINT – kontaktní místa, z důvodu formálních nedostatků. Důvodem pro 
vyřazení žádosti bylo nepodepsané Čestné prohlášení, neboť obec Rudoltice má 
závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti. 

e) žádost o ukončení nájmu k bytu č. 2 v domě čp. 612, podanou dne 20.6.2009 p. P.B.; 
 žádost o ukončení nájmu k bytu č. 6 v domě čp. 612, podanou dne 30.6.2009 p. B.B. 

f) informace starostky o mobilním telefonu pro potřeby krizového řízení. 
 

3) Obecní zastupitelstvo souhlasí: 
 

a) s tím, aby bylo využíváno cesty opakovaných žádostí o prominutí odvodů do státního 
rozpočtu s využitím dostupné právní i věcné argumentace (bod 5a). 

 
4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 
a) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 3211/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (bod č. 15). 
b) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3354/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (bod č. 16). 
c) obecnímu úřadu upozornit žadatelky na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

zákoníku (bod č. 17a). 
d) obecnímu úřadu podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na Krajský úřad 

Pardubického kraje (bod č. 17b). 
e) starostce obce zajistit usnesení zastupitelstva, kterým bylo ukončeno přijímání žádostí 

o změnu územního plánu které je s největší pravděpodobností evidované v knize 
zápisů, které má současně v držení Policie ČR (bod č. 21). 

 
5) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

 
a) starostku obce k jednání ohledně vypořádání pohledávek a závazků příspěvkové 

organizace STAVBY Rudoltice vůči České spořitelně, a.s. (bod 5b) 
b) starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce č. 
KH/2009/02221 – Pk (bod č. 7). 

c) starostku obce k podpisu Smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí Rudoltice a 
Sportovním klubem policie Duha Lanškroun (bod 8) 

d) starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 
nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice a Realitní a dražební 
společností Mozaika, s.r.o. (bod č. 9) 

e) starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
7.10.1994, uzavřené mezi obcí Rudoltice a FRAJMAN plast, s.r.o. (bod č. 9a). 



f) starostku obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemeně ve formě strpění existence cizí stavby na svém pozemku, uzavřené mezi obcí 
Rudoltice a Š.N. a M.N. (bod č. 11) 

g) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi 
obcí Rudoltice a manželi K. (bod č. 11a) 

h) starostku obce jednáním ve věci přípravy veřejnoprávní smlouvy s městem Lanškroun 
(bod č. 12) 

i) starostku obce k podpisu Licenční smlouvy mezi spol. Diotima, s.r.o. a obcí Rudoltice 
(bod č. 13) 

j) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění 
nových nájemníků (bod č. 17a) 

 
6) Obecní zastupitelstvo projednalo: 

 
a) dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2008. Současně byla 
projednána „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 
2008“ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 11.6.2009(bod č. 18). 

 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Ověřili:  
 
 


