
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 30.7.2009 

 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 4 a 5 usnesení č. OZ/30/06/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Veřejná sbírka na pomoc obyvatelům domu čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého dne 

11.12.2008 požárem 
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodohospodářského majetku (Obec Rudoltice – 

VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

(Obec Rudoltice – VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

(Obec Rudoltice – A.B.) 
10) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu  

(Obec Rudoltice – V. a F. V.) 
11) Dohoda o vzájemném narovnání závazků (Obec Rudoltice – M.Š.) 
12) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků (Město 

Lanškroun – Obec Rudoltice) 
13) Výpověď mandátní smlouvy (Obec Rudoltice –A.S.) 
14) Výpověď z nájmu bytu (J.Č.) 
15) Územní plán obce Rudoltice 
16) Žádost o souhlas se změnou územního plánu obce (H.M.) 
17) Žádost o koupi části p.p.č. 3211/3  (G. a P. V.) 
18) Žádost o koupi p.p.č. 3354/6 (manželé P.) 
19) Žádost o koupi p.p.č. 327/1 (M.L.) 
20) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3093/2 (J.P.) 
21) Žádost Pardubického kraje o příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim 
22) Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 129 
23) Úpravy ceníku služeb obce Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. 
24) Pozemková komise obce 
25) Různé 
26) 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 20.38 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 5a) – Znalecký posudek na ocenění nemovitostí 
– I. etapa bytové výstavby (ing. Miloslav Ženka) 

• doplnění programu o bod č. 9a) – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 

• doplnění programu o bod č. 10a) – Smlouva o poskytnutí dotace 
(Pardubický kraj – Obec Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 12a) – Dohody o poskytnutí bezúročné půjčky 
z obecního rozpočtu pro firmu VISION Rudoltice s.r.o. v letech 2001-2006 

• doplnění programu o bod č. 14a) – Výpověď z nájmu bytu (D.L.) 
• doplnění programu o bod č. 14b) – Výpověď z nájmu bytu (I.J.) 
• doplnění programu o bod č. 14c) – Výpověď z nájmu bytu (J.Š.) 
• doplnění programu o bod č. 17a) – Žádost o odkup části p.p.č. 3211/3 (P.a 

M.D.) 
• vyjmutí bodu č. 19) z projednání - Žádost o koupi p.p.č. 327/1 (M.L.) 

(Žadatel oznámil, že žádost již není aktuální) 
• doplnění programu o bod č. 20a) - Žádost o odkoupení části p.p.č. 3095/1 

(J.a D.J.) 
• doplnění programu o bod č. 21a) – Žádost o poskytnutí sponzorského daru 

(J.L. – Zámeček) 
  
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

       PRO:  6     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 
 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Stránská, Skalický 
 

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

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
 



3) Kontrola bodu č. 4 a 5 usnesení č. OZ/30/06/09 
 
 

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) 

- splněno 
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) 
- splněno 

c) obecnímu úřadu upozornit žadatelky na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 
zákoníku (bod č. 17a) 

- splněno 
d) obecnímu úřadu podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na Krajský úřad 

Pardubického kraje (bod č. 17b) 
- splněno 

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) 

- viz dále program 
 

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) 

- probíhá 
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) 

- splněno 
c) starostku obce k podpisu Smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí Rudoltice a Sportovním 

klubem policie Duha Lanškroun (bod 8) 
- splněno 

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) 

- splněno 
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) 
- splněno 

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. a M. N.(bod č. 11) 

- splněno 
g) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi 

obcí Rudoltice a manželi K. (bod č. 11a) 
- splněno 

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

- probíhá 
 



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

- splněno 
j) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků (bod č. 17a) 
- splněno 

 
 
4) Stížnosti 
 
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 uzavřena s tím, že je z větší části důvodná (čtena odpověď) 
 
č. 18/2009 – nepořádek okolo domu ve vlastnictví manželů Z. – čp. 135, čp. 199 a zahradě 

příslušící k bytu v domě čp. 12 
 - konstatován protokol o MŠ, přítomna MěP 
 - vzhledem ke stanovenému termínu úklidu předmětných nemovitostí stížnost není 

uzavřena  
 
č. 19/2009 – stížnost na kompost založený na pozemku obce v blízkosti domu čp. 105 p.   P.Ch., 

bytem Rudoltice 124, podaná p. M.B. 
 - vyřizuje místostarostka Kohoutová 
 - čten záznam z jednání 
 - stížnost není uzavřena 
 
č. 20/2009 – stížnost na nájemníky bytového domu čp. 261 (M.M., manželé K.) z důvodu 

ukládání komunálního odpadu do popelnic ostatních nájemníků podaná p. E.Ch. 
 - čten záznam, výzva k nápravě 
 
č. 21/2009 – stížnost na hlučné chování nájemníka p. P., čp. 619 v nočních hodinách 
 - pan P.byl vyzván k dodržování nočního klidu, na vědomí stěžovatelce 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
1.7.2009 

• jednání ohledně údržby zeleně na pozemku PF ČR 
• jednání se žadateli o byt 

2.7.2009 
• jednání v sídle VAK Jablonné nad Orlicí (ing. Hubený) 
• jednání – zrušení trvalého pobytu 

3.7.2009 



• jednání s obyvatelem Zámečku ohledně pořádání akce 
• jednání s vlastníky pozemkové parcely určené k výstavbě cyklostezky 

7.7.2009 
• zrušení bankovního účtu u KB a.s. Lanškroun – veřejná sbírka 
• jednání s René Žáčkem ohledně spolupráce SDH s obcí a VISIONem 
• jednání s odsouzeným ohledně výkonu trestu OPP 
• místní šetření na pozemcích jejichž majitelem jsou manželé Zemanovi – úklid nepořádku 

8.7.2009 
• kontrolní den na stavbě 
• jednání se zájemci o byt 

9.7.2009 
• převzetí hranic pozemkové parcely 

10.7.2009 
• jednání ohledně nového územního plánu obce v ÚO 

13.7.2009 
• zahájení prací na CzechPOINTu 
• jednání s Městskou policií Lanškroun 
• řešení propadnutí lávky 

14.7.2009 
• záplavy v lokalitě Zámeček 
• bleskem zasažený strom v obci 
• jednání SBK s budoucími nájemci 

15.7.2009 
• konfrontace s nájemníkem, který napadá obyvatele BD v lokalitě Zámeček 
• jednání s kupujícím pozemku na Zámečku 
• podání vysvětlení na MěÚ La – oddělení přestupků (k oznámení o přestupku – krádež 

stavebního materiálu) 
16.7.2009 

• jednání na České poště – zřizování certifikátů pro CzechPOINT 
17.7.2009 

• předávání bytů 
20.7.2009 

• jednání s právní zástupkyní obce – projednávání dalšího postupu v žalobách na vydání 
bezdůvodného obohacení; konzultace nové žádosti o prominutí; zpětvzetí žalob na 
vyklizení poté, co byly předány některé byty 

• jednání s právním zástupcem obce ohledně bytového fondu – vyklizení bytů, vymáhání 
pohledávek, žaloby k soudu, k rozhodci 

• schůzka s občany, kteří provádějí úklid autobusových zastávek 
21.7.2009 

• jednání na České poště – Czech POINT  
• jednání s nájemnicí ohledně dlužných pohledávek 

22.7.2009 
• Policie ČR  
• jednání ohledně dopravního značení v obci 
• jednání ohledně zrušení trvalého pobytu 

23.7.2009 
• jednání ohledně ČOV v obci, kanalizace – ADOS Jevíčko 

24.7.2009 
• předání bytů od nájemníků, u nichž již došlo k pravomocnému rozhodnutí o vyklizení 

bytu 



• jednání s majiteli pozemkové parcely v lokalitě Zámeček 
27.7.2009 

• Policie ČR 
• jednání s ředitelem EKOLA – odpadové hospodářství v chatových oblastech na katastru 

obce 
• sepis dohody o veřejné službě 
• instalace, školení k programu MISYS – data katastru nemovitostí 

28.7.2009 
• jednání na MěÚ Lanškroun – stavební úřad ohledně nového Územního plánu obce 

Rudoltice 
• jednání s nájemnicí ohledně vlastnictví nemovitosti a překážce uzavřít nájemní smlouvu 

29.7.2009 
• jednání s nájemníky ohledně vyúčtování služeb 

 
 
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 
 
 
5a) Znalecký posudek na ocenění nemovitostí – I. etapa bytové výstavby (ing. Miloslav Ženka) 
 
Bártlová – Dne 29.7.2009 byl vypracován znalecký posudek na ocenění obytných domů 
s nájemními byty čp. 276 (čtyřdomek v obci) a dále domy čp. 601-608 v lokalitě Zámeček. Jedná 
se o bytové domy, vystavěné v I. etapě obecní bytové výstavby. Tento znalecký posudek byl 
zadán na základě doporučení právní zástupkyně obce a následného schválení zastupitelstvem na 
minulém zasedání pro potřeby správní žaloby. 
 
Konstatován znalecký posudek č. 3616-082/09. 
 
Bártlová – Ve znaleckém posudku jsou stanoveny 3 různé ceny. Všechny ceny jsou stanoveny 
v cenové úrovni roku 2006, neboť v tomto roce byly oceňované objekty kolaudovány. Ceny 
nákladové jsou stanoveny bez koeficientu prodejnosti a vzhledem k datu ocenění k roku 2006, 
jsou stanoveny i bez opotřebení.  
Tímto posudkem chceme soudu dokázat, že dotace, které byly obci poskytnuty na výstavbu I. 
etapy resp. náklady na výstavbu I. etapy nepřesáhly výši dotace tzn. že dotace byla použita 
účelně. 
 
 
Stanovení věcných hodnot: 
 
Věcná hodnota dle THU (technicko-hospodářských ukazatelů) 
BD čp. 276 – 5 750 000,- Kč 
BD čp. 601-608 – 15 037 930,- Kč 
Celkem za I. etapu výstavby - 126 053 640,- Kč 

 



Věcná hodnota dle rozpočtů v CÚ 2006 
BD čp. 276 – 5 155 606,- Kč 
BD čp. 601-608 – 12 485 528,- Kč 
Celkem za I. etapu výstavby – 105 039 830,- Kč 

 
 
Věcná hodnota dle vyhl. 640/2004 Sb. 
BD čp. 276 – 4 282 380,- Kč 
BD čp. 601-608 – 10 774 770,- Kč 
Celkem za I. etapu výstavby – 90 480 540,- Kč 

 
Za znalecký posudek bylo ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – ceny a 
odhady nemovitostí ve stavebnictví (soudní znalec) vyúčtováno celkem k úhradě 20.230,- Kč 
(17.000,- Kč bez DPH). 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí znalecký posudek č. 3616-082/09, vypracovaný ke dni 
29.7.2009 znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí ve stavebnictví ing. 
Miloslavem Ženkou se sídlem v České Třebové, Moravská 2103, pro potřeby soudních řízení 
vedených u Krajského soudu v Hradci Králové, jimiž se obec domáhá zrušení rozhodnutí 
Finančního ředitelství v Hradci Králové, kterými byly zamítnuty odvolání obce do platebních 
výměrů Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenu za znalecký posudek ve výši 20 230,- Kč včetně DPH. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
6) Veřejná sbírka na pomoc obyvatelům domu čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého dne 
11.12.2008 požárem 
 
Termín konání veřejné sbírky: 27.12.2008 – 30.6.2009 
Organizátor sbírky: Obec Rudoltice  
 
Bártlová – Konání veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu čp. 605 bylo stanoveno pevným 
termínem a sbírka ukončena ke dni 30.6.2009. Stav účtu k tomuto datu byl přesně 146.358,79 
Kč. Z účtu nebyly od zahájení veřejné sbírky dne 27.12.2008 až do dne 7.7.2009, kdy byl 
bankovní účet zrušen, čerpány žádné finanční prostředky. 
 
Konstatována dohoda o ukončení platnosti smlouvy (KB, a.s. – Obec Rudoltice) ze dne 7.7.2009. 
Touto dohodou došlo ke zrušení účtu, založeného v prosinci minulého roku pro tyto účely s tím, 
že peníze byly dne 7.7.2009 v hotovosti vybrány a následně uloženy do trezoru obecního úřadu. 
Poplatek za výběr peněz činil 60,- Kč (konstatován doklad o výběru hotovosti).  
 
Bártlová - Konečná částka k výplatě po odečtení poplatku za výběr tedy činí 146.299,- Kč. Tuto 
částku navrhuji vyplatit obyvatelům domu čp. 605, a to rovným dílem mezi 12 bytových 
jednotek (nájemníků; 13. nájemnice zemřela).  
 
146.358,79 – 60,- Kč = 146 298,79 = 146 299,- Kč/bytový dům 
146.299,- Kč : 12 = 12 191,58 Kč = 12 192,- Kč/bytovou jednotku. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav bankovního účtu, založeného pro potřeby Veřejné sbírky 
na pomoc obyvatelům domu čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého dne 11.12.2008 požárem, 
který ke dni ukončení veřejné sbírky, tedy k 30.6.2009 činil 146.358,79 Kč.  
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši poplatku bankovnímu ústavu za výběr finanční hotovosti 
z bankovního účtu ve výši 60,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o zřízení a vedení 
běžného účtu u Komerční banky, a.s., expozitura Lanškroun, na základě které byl veden účet č. 
43-3767390247/0100, založený pro potřeby Veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu čp. 605 
v obci Rudoltice, postiženého dne 11.12.2008 požárem, a to ke dni 7.7.2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu čp. 605 
v obci Rudoltice, postiženého dne 11.12.2008 požárem, povolené rozhodnutím Krajského úřadu 
Pardubického kraje ze dne 22.12.2008 pod č.j. KrÚ 53891/2008, tak, že jednotlivým nájemníkům 
domu - dle stavu k datu požáru - bude v hotovosti vyplacena finanční částka  v celkové výši 
146.299,- Kč takto: 
 
Byt č. 1 – P.M., nar. XXX, P.A., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 2 – D.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 3 – H.T., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 4 – K.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč  
Byt č. 5 – W.M., nar. XXX- ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 6 – Z.S., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 7 – B.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 8 – J.B., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 9 – V.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč  
Byt č. 11 – O.R., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 12 – P.Z., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 13 – B.J., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodohospodářského majetku (Obec Rudoltice – VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o dodatečné ujednání, které naší obci zaručuje cenu vodného kalkulovanou 
způsobem uplatňovaným v rámci působnosti a.s. VAK. Společnost VAK garantuje zachování 
tohoto systému a tím i výši ceny vodného jako bychom byli akcionáři této společnosti až do 
okamžiku vstupu. Dalším ujednáním je, že VAK může využít stávající vodovodní síť naší obce 
k transportu vody z vodního zdroje Trpík do Lanškrouna, a to za předpokladu bezproblémového 
zásobování celé naší obce, zejména udržení stávající úrovně tlaku v síti a dodávaného množství 
vody. V případě, že by došlo k jakýmkoliv mimořádným situacím v dodávce vody do naší sítě, 
jsou povinni toto bezodkladně řešit. VAK je v těchto případech oprávněn na vlastní náklady 
provádět technická opatření na našem vodovodu, o čemž jsou povinni nás průběžně informovat. 
 



Bártlová: Protože dosud ještě nejsme akcionáři společnosti VAK a několik let bychom ani být 
nemohli, protože VAK by tu musel provozovat vodovod alespoň 5 let, VAK nám není povinen 
nabízet cenu vody jako kdybychom byli akcionáři společnosti. Původně to bylo domluveno tak, 
že rok by nám dali cenu jako mají akcionáři společnosti a po roce by vypočítali náklady, 
spočítali by, zda se jim to vyplatí, kolik na nás vydělali nebo naopak prodělali a pak by se mohlo 
stát, že by nám tu vodu zdražili. Bylo by to v podstatě jako doposud, obec by si provozovala 
vodovod a prodělávala na tom, protože ty náklady jsou obrovské. Tento dodatek nám zajišťuje 
to, že nám nemohou zvednout cenu vody, musí nám dát cenu vody jako kdybychom byli 
akcionáři společnosti, protože my jim na oplátku povolíme to, že si prostřednictvím našeho 
vodovodu napojí Lanškroun a touto cestou budou čerpat vodu z Trpíku. 
Rezek: Musím se přiznat, že s tímto bodem jsem měl a mám velké problémy. Tak, jak to tu bylo 
bylo teď řečeno, to je hezké, že se zlevňuje voda uživatelům. Já osobně mám obavy, protože se 
jedná o napojení ne řádné napojení na přímou síť z Trpíku, ale jedná se o napojení na Zámeček, 
tzn. na tlakovou vodu, kde tlak udržuje tlakové zařízení. Měl jsem obavy, že by mohlo docházet 
k tomu, že by obyvatelé Zámečku mohli mít problémy s vodou. To je jeden důvod a druhý důvod 
je, že když VAK investuje 3 mil. Kč na tuto přípojku, tak už nikdy nedojde k tomu, že budou 
investovat 10 mil. Kč na napojení hlavního vodovodního řadu z Trpíku, tzn. jestliže bude jednou 
investice vynaložena, tak dojde určitě k tomu, že se nebude třeba za 10 mil. Kč nic jiného 
budovat. Je pravdou, že došlo ještě k dalším jednání s VAKem a došlo právě k tomuto bodu, i 
když není podle mých představ, ale přesto pokud dojde k podpoření tohoto bodu zastupiteli, 
nebudu proti a podpořím ho také, ale opravdu pokud nebude pochybností u ostatních zastupitelů. 
Jak tu řekla paní starostka, obyvatelstvo bude mít levnější vodu, ale měl jsem za povinnost tu 
říci, že mám k tomuto bodu výhrady. Pokud někdo ze zastupitelů chce se k tomuto názoru 
připojit nebo oponovat budu jedině rád. 
 
Žádných vyjádření ani připomínek ze strany zastupitelů ani ze strany veřejnosti nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování 
vodohospodářského majetku mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem a společností Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. jako provozovatelem, jehož předmětem je zejména garance 
zachování ceny vodného kalkulované způsobem uplatňovaným v rámci působnosti a.s. VAK 
Jablonné nad Orlicí minimálně do okamžiku vložení vodohospodářského majetku (vodovodu) 
obce do akciové společnosti, a dále oprávnění provozovatele využít vodovodní síť obce 
k transportu vody z vodního zdroje Trpík do spotřebiště Lanškroun za předpokladu 
bezproblémového zásobování vodou celého spotřebiště Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
 
Bártlová – V souvislosti s výše uvedeným dodatkem č. 1 budeme projednávat smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy mezi VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. a naší obcí. Tato smlouva se týká 
propojení vodovodu Rudoltice – Lanškroun, který se bude dotýkat pozemkových parcel č. 
4245/1, 4245/62, 4245/63, 4222/1 a 4296/1, které jsou ve vlastnictví obce na našem katastru. 



Přes tyto pozemky je navržena trasa podzemního vedení vodovodu. Za věcné břemeno bude 
společností VAK obci zaplaceno 10.000,- Kč.  
Naše obec tak umožní lepší zásobování vodou sousedního Lanškrouna, ale na druhou stranu se 
propojíme s vodním zdrojem v Horní Čermné, což je v podstatě další zdroj vody i pro naši obec. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. jako budoucím 
oprávněným a Obcí Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž předmětem je souhlas obce 
s propojením vodovodu Rudoltice – Lanškroun, jehož podzemní vedení se dotkne p.p. ve 
vlastnictví obce Rudoltice č. 4245/1, 4245/62, 4245/63, 4222/1 a 4296/1 pro obec Rudoltice a 
katastrální území Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – A.B.) 
 
Bártlová – Jedná se o smlouvu mezi A.B. a naší obcí. Pan B. je investorem stavby fotovoltaické 
elektrárny na p.p.č. 4387, jehož součástí je podzemní vedení kabelu VN po pozemcích, které 
jsou předmětem této smlouvy – p.p.č. 4388, 4395, 4461, 4467, 4462, 4476, jež jsou ve 
vlastnictví obce. Po těchto pozemcích povede pan B. podzemní vedení kabelu VN a touto 
smlouvou se mu zřizuje věcné břemeno, spočívající v právu p. B. umístit na těchto pozemcích 
vedení kabelu VN a dále v právu vstupu a vjezdu dopravními prostředky na tyto pozemky 
v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami, a to v rozsahu přiloženého situačního 
snímku. Po dokončení bude vedení kabelu vymezeno GP na náklady oprávněného – p. B. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi A.B., XXX, jako budoucím oprávněným, a Obcí Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene, které je věcným právem a spočívá v právu budoucího 
oprávněného umístit na p.p.č. 4388, 4395, 4461, 4467, 4462 a 4476 podzemní vedení – kabel VN 
a v právu vstupovat a vjíždět dopravními prostředky na tyto pozemkové parcely v souvislosti 
s provozem, opravami, údržbou, změnami, a to v rozsahu, jak je vyznačeno v situačním snímku, 
jež je nedílnou součástí této smlouvy, a jak po dokončení stavby bude vymezeno GP. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Rudoltice a společností ČEZ Distribuce, a.s., a to konkrétně o rekonstrukci el. vedení NN – 



1. etapu – výměnu starých podpěrných bodů za nové betonové a výměnu holých vodičů za nové 
izolované vodiče AYKYz a AES včetně uzemnění dle přiloženého plánku. Práce jsou hrazeny 
z prostředků ČEZ Distrubuce, a.s. Náhrada za zřízení věcného břemene byla vyčíslena částkou 
4.000,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-200 2507/VB/12, tj. stavba: Rudoltice, 1. etapa – rekonstrukce el. vedení nn, 
jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na nemovitostech zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve 
vlastnictví obce, a to p.p.č. 442/1, 457/2, 466/1, 503, 505, 508, 515, 3093/2, 3093/7, 3093/9, 
3093/13, 3094/1, 3094/4, 3446/7, 3446/12 a dále budovy bez čp, postavené na parcele č. 308, 
spočívající v zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy - výměně 
starých podpěrných bodů za nové betonové a výměně holých vodičů za nové izolované vodiče 
AYKYz a AES včetně uzemnění dle přiloženého plánku. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – V. a F. V.) 
 
Bártlová – Jde o koupi další pp. na Zámečku. V této smlouvě je ujednán na žádost malinko delší 
termín splatnosti kupní ceny, a to do 30.11.2009. 
 
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 manžely V. a F. V., 
oba bytem XXX, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej 
p.p.č. 4245/48, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a  k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
kupní cenu ve výši 244 570,- Kč s datem splatnosti kupní ceny nejpozději do 30.11.2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10a) Smlouva o poskytnutí dotace (Pardubický kraj – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Pardubický kraj z větší části vyhověl naší žádosti o poskytnutí dotace na zajištění 
projektové dokumentace ke stavbě „Poldr Rudoltice na Lukávce“. Naše žádost zněla na částku 
více jak 250 tisíc Kč (dle jedné z nabídek vyhotovení projektu), kraj nám poskytuje dotaci ve 
výši 200.000,- Kč. Zbylou částku jsme povinni zaplatit ze svých prostředků. Vyúčtování 
realizované akce jsme povinni předložit kraji nejpozději do 30.06.2010. Ve smlouvě máme ale 
menší nevyjasněnou věc. Dle účetní obce, přestože jsme plátci DPH, nemáme nárok na odpočet 
DPH, protože poldr nebude pro nás ekonomickou činností (určitě z něj nebudou příjmy), takže 



dotaci bychom správně měli použít i na platbu DPH. Protože však smlouva přišla před dvěma 
dny a na krajském úřadu nebyl ohledně této věci nikdo k zastižení z důvodu dovolených, budeme 
muset smlouvu schválit s výhradou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/09/02555 mezi 
Pardubickým krajem jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako příjemcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci 
„Poldr Rudoltice na Lukávce“ ve výši 200.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k projednání s poskytovatelem dotace Članku IV. 
Smlouvy - „Povinnosti příjemce“ - týkající se oprávnění hradit z dotace poskytovatele DPH, a 
k případné následné úpravě tohoto ujednání po oboustranné dohodě s poskytovatelem dotace. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
11) Dohoda o vzájemném narovnání závazků (Obec Rudoltice – M.Š.) 
 
Bártlová – Tato dohoda se týká vzájemného narovnání závazků naší obce s p. M.Š., a to ohledně 
změny kategorizace p.p.č. 4288/1 na našem katastru a dále v této dohodě obec souhlasí 
s bezúplatným napojením budoucích staveb na inženýrské sítě obce. Současně p. Š. souhlasí 
s prodejem části této pozemkové parcely pro potřeby výstavby cyklostezky mezi Zámečkem a 
obcí Rudoltice dle GP, který byl v dubnu t.r. vyhotoven. Jedná se o velkou parcelu v lokalitě 
Zámeček vedle bytových domů směrem ke komunikaci I/43. Tato písemná dohoda je bohužel 
uzavírána po špatné zkušenosti manželů Š. s bývalým starostou p. Kolomým, který jim změnu 
kategorizace pozemku i s bezplatným napojením budoucích staveb na něm na inženýrské sítě 
obce slíbil a ke splnění slibů ze strany obce se dokonce zavázal dohodou, k realizaci však již 
nedošlo. Ze strany bývalého vedení dle jejich slov docházelo k nepříjemnému nátlaku na prodej 
této parcely obci.  
 
Bártlová - Manželé Š. mi „na rovinu“ sdělili, že nemají dobré zkušenosti s obcí a že mi 
nepodepíší kupní smlouvu na tu část p.p.., kterou potřebujeme na výstavbu cyklostezky, pokud 
se jim písemně nezavážeme k tomu, co jim slibujeme a o tom je tato dohoda. Chtějí tu parcelu 
změnit v územním plánu na území čistého bydlení městského typu, mají to totiž stále vedené 
jako ornou půdu. Pan Š. mi říkal, že bývalý starosta ho nutil k tomu, aby ten pozemek prodal 
obci a protože to nechtěl udělat, obec jim tu změnu v územní plánu neprovedla a jim byl ten 
pozemek v podstatě k ničemu. My ten pozemek samozřejmě zahrneme do nového územního 
plánu, ale v té dohodě je stanovena taková podmínka, že my sice souhlasné stanovisko dáme, ale 
současně ho musí dát také kompetentní orgány, jejichž stanoviska nemůže obec ovlivnit, tzn. že 
pokud budeme souhlasit a nějaký kompetentní orgán ne a pozemek nebude zahrnut do toho 
územního plánu jak manželé Š. chtějí, my už s tím nic neuděláme. S tou podmínkou jsou 
srozuměni. 
Rezek - Tzn. že dohoda bude platit dál.  
Bártlová - My uzavíráme novou dohodu. Oni jsou srozuměni s tím, že nemusí v ÚP uspět, my to 
do návrhu na ÚP dáme. 
Rezek - Ale stavbu cyklostezky to neovlivní? 
Bártlová – Manželé Š. už mi tu smlouvu podepsali, když viděli, že to dávám schválit 
zastupitelstvem. Jde jenom o to, že mají opravdu strach, abychom dodrželi to, co jsme slíbili. 
Rezek - To se může klidně stát, že jim to neschválí, najdou tam třeba nějaké sítě apod. 



Bártlová - Jsou s tím srozuměni. Dále jím prý bývalý starosta slíbil, že jim bezúplatně povolí 
napojení na stávající inženýrské sítě v té lokalitě. V té dohodě s tímto také souhlasíme a co se 
týče odpadních vod tak, že jim povolíme připojit se na naší ČOV ale potom, že budou plně hradit 
uvažované rozšíření ČOV, pokud to bude nutné v případě, že se k ČOV napojí tolik domácností, 
že to bude potřeba. 
Rezek - Tomu nějak nerozumím. 
Skalický - V případě, že nebude ta ČOV stíhat, pokud dojde ke zvýšení uživatelů a dejme tomu 
nefunkčnosti ČOV, tak zvětšení obsahu čističky zaplatí oni, protože se na ní napojili. 
Rezek - To je přece ale jedna parcela. 
Bártlová - To ano, ale je veliká. 
Rezek - Kolik domů by tam mohlo stát? Že by to mohlo ohrozit tu kapacitu. 
Bártlová - To nevím kolik by jich tam mohlo stát, záleží na rozparcelování, ale v té dohodě se 
zavazují, že to rozšíření kapacity jednotliví uživatelé zaplatí. My jsme teď byli v Jevíčku. ČOV 
je připravená na rozšíření kapacity. Manželé Š. o tom samozřejmě vědí, protože z toho chtějí 
udělat stavební parcely a chtějí je prodávat jako my, ti kupující zaplatí, pokud se tam budou chtít 
připojit. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o vzájemném narovnání závazků mezi Obcí 
Rudoltice a M.Š., bytem XXX, jež je přílohou tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků (Město 
Lanškroun – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Jde o úhradu neinvestičních nákladů naší obce Městu Lanškroun za žáky, přijaté do 
lanškrounských škol, kteří mají trvalý pobyt v naší obci, a to za období leden – červen 2009. 
 
Konstatován výpočet neinvestičních nákladů na 1 žáka v ZŠ v Lanškrouně za období 01-
06/2009. Náklady na 1 žáka v tomto období činí 3 600,- Kč.  
 
Bártlová - Povinnou školní docházku v těchto měsících plnilo v ZŠ v Lanškrouně celkem 56 
žáků. Jsme tedy povinni uhradit Městu Lanškroun částku v celkové výši 201 600,- Kč 
(3600*56). 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní 
školní docházku žáků mezi Městem Lanškroun jako příjemcem a Obcí Rudoltice jako plátcem, 
jejímž předmětem je závazek obce Rudoltice uhradit Městu Lanškroun částku 201 600,- Kč 
(3600,- Kč/žák), jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu nákladů spojených s plněním 
povinné školní docházky žáků, kteří mají trvalý pobyt v obci Rudoltice, v ZŠ v Lanškrouně za 
období od 1.1. do 30.6.2009 v celkovém počtu 56 žáků. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12a) Dohody o poskytnutí bezúročné půjčky z obecního rozpočtu pro firmu VISION Rudoltice 
s.r.o. v letech 2001-2006 
 
Bártlová –  Domnívám se, že by zastupitelstvo mělo vzít na vědomí informace ohledně dohod o 
poskytnutí bezúročných půjček obcí v období od ledna 2001 do října 2006 společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. Za toto období bylo uzavřeno celkem 7 Dohod o poskytnutí bezúročné 
půjčky mezi obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., jejichž předmětem bylo vždy 
poskytnutí bezúročné půjčky na hrazení investičních i neinvestičních potřeb firmy 
VISION. Touto formou poskytla obec ze svého rozpočtu firm ě VISION v podstatě „bianco 
šek“ na částku ve výši více jak 68 milionů korun. Dle sdělení účetní obce je zůstatek půjček 
k 28.7.2009 ve výši necelých 9 milionů korun. 
 
Rezek - To čerpání není nikde vyúčtováno? 
Bártlová - Ta půjčka byla na hrazení investičních i neinvestičních potřeb, takže z toho mohlo být 
placeno v podstatě cokoliv. My jsme na to teď přišli tak, že jsme věděli o tom, že tu nějaké 
takové půjčky byly a chtěli jsme je zaplatit, protože na VISIONu jsou peníze, které jsou 
v podstatě „k ničemu“, protože už neprovádí výstavbu, takže jsme to chtěli zaplatit. Při této 
příležitosti jsme toto zjistili. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o Dohodách o poskytnutí 
bezúročné půjčky, uzavřených v období od ledna 2001 do října 2006 mezi Obcí Rudoltice a 
VISION Rudoltice s.r.o., jejichž předmětem bylo vždy poskytnutí bezúročné půjčky na hrazení 
investičních i neinvestičních potřeb firmy VISION Rudoltice s.r.o. v celkové výši více jak 68 
milionů korun. Ke dni 28.7.2009 je dle sdělení účetní obce zůstatek půjček ve výši 8 992 353,- 
Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13) Výpověď mandátní smlouvy (Obec Rudoltice –A.S.) 
 
Konstatována mandátní smlouva, uzavřená mezi obcí a ing. A.S. dne 29.12.2008. 
 
Bártlová – S ohledem na skutečnost, že výstavba obce na podzim tohoto roku končí, navrhuji 
vypovědět mandátní smlouvu s ing. S., který by dle ní měl pro obec zajišťovat výkon hlavního 
stavebního dozoru investora, zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a případných 
opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a dále péči o systematické 
doplňování stavební dokumentace tak, aby byla v souladu s platnými zákony a předpisy. 
Ujednání čl. V. smlouvy hovoří o tříměsíční výpovědní lhůtě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď mandátní smlouvy ze strany Obce Rudoltice , uzavřené 
mezi Obcí Rudoltice jako mandantem a ing. A.S., se sídlem XXX jako mandatářem, jejímž 



předmětem je závazek mandatáře provádět pro mandanta výkon hlavního stavebního dozoru 
investora, zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a případných opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby a péči o systematické doplňování stavební 
dokumentace tak, aby byla v souladu s platnými zákony a předpisy, to vše za smluvní odměnu ve 
formě měsíčního paušálu ve výši 5.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podání písemné výpovědi mandatáři. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
14) Výpověď z nájmu bytu (J.Č.) 
 
Čtena výpověď z nájmu sociálního bytu. Pan Č. již byl poučen o běhu 3měsíční výpovědní lhůty 
dle občanského zákoníku, která počíná běžet 1.8.2009.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu sociálního bytu č. 8 v domě čp. 265, 
podanou dne 15.7.2009 p. J.Č. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14a) Výpověď z nájmu bytu (D.L.) 
 
Čtena výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 621 podanou paní L.D. z důvodu stěhování. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 621, podanou dne 
28.7.2009 p. L.D. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu k zajištění nových nájemníků. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu upozornit nájemnici na běh výpovědní lhůty ve 
smyslu občanského zákoníku. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14b) Výpověď z nájmu bytu (I.J.) 
 
Čtena výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 612 podanou paní I.J. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 612, podanou dne 
22.7.2009 p. I.J. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu k zajištění nových nájemníků. 



Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu upozornit nájemnici na běh výpovědní lhůty ve 
smyslu občanského zákoníku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14c) Výpověď z nájmu bytu (J.Š.) 
 
Čtena výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě čp. 618 podanou p. J.Š. z důvodu přestěhování. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě čp. 618, podanou dne 
29.7.2009 p. J.Š. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového 
fondu k zajištění nových nájemníků. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu upozornit nájemníka na běh výpovědní lhůty ve 
smyslu občanského zákoníku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Územní plán obce Rudoltice 
 
Bártlová – Ohledně pořízení nového územního plánu obce jsem navštívila Městský úřad 
Lanškroun – stavební úřad. S ohledem na několikero skutečností navrhuji revokovat usnesení 
z ledna roku 2008 ohledně pořízení ÚP, ve kterém byl jako zastupitel pro spolupráci 
s pořizovatelem určen p. Kolomý. Dále s ohledem na to, že výběrové řízení, které mělo 
proběhnout v dubnu r. 2008, je již více jak rok staré, a my budeme žádat o dotaci na nový ÚP u 
krajského úřadu, navrhuji vyhlášení nového výběrového řízení už i na tu skutečnost, že 
v mezidobí došlo k digitalizaci katastru obce. S ohledem na výše uvedené také navrhuji, aby byly 
i nadále přijímány návrhy na změny územního plánu. Žádné usnesení o uzávěrce návrhů na 
změnu ÚP jsem v knihách zápisů, které jsou momentálně u policie, nenašla. Není tedy, co 
revokovat. 
 
Skalický - Takže žádosti, které byly podány v souvislosti s tímto územním plánem, stále platí. 
Bártlová - Ano, je tomu tak. Budeme revokovat to usnesení v podstatě takové, jak je pod dole 
uvedenými body 1 – 3, to samé proběhlo v lednu 2008 jen, že tam byl určený bývalý starosta. Na 
Městském úřadě v Lanškrouně, protože ten pro nás bude v podstatě pořizovatelem územního 
plánu, mi doporučili usnesení revokovat a schválit znovu a potom tedy, že budeme souhlasit 
s přijímáním návrhů na změnu. Ještě nebudeme dávat žádný konečný termín, protože budeme 
vyhlašovat nové výběrové řízení a domluvíme se až s novým projektantem. To výběrové řízení 
je již více jak rok staré. K tomu mohu ještě říci, že jsem se na městském úřadě informovala jak 
jsme na tom s časem, jestli nás tlačí. Bylo mi sděleno, že min. do r. 2015 máme s novým 
územním plánem čas, protože došlo ke změně zákona, ale protože tu jsou některé věci, které 
spěchají, tak na něm začneme pracovat asi během roku. 



Rezek - Takže nejprve vyhlásíme výběrové řízení a pak se musí stanovit nějaké uzávěrka. 
Bártlová - Ano, to jistě, ale samozřejmě až potom, co proběhne výběrové řízení. S vítězem se 
můžeme domluvit na nějakých termínech, teď by to nemělo cenu. Teď to otevřeme, do 
zpravodaje napíšu výzvu, aby občané žádosti aktualizovali. Budeme žádat kraj o dotaci a tak 
bych se ráda vyhnula jakýmkoliv problémům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. OZ/31/01/08 pod bodem 1c). 
 
1. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění uvedeného v § 6  odst. 5 písm. a) 
stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu. 
2. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu. 
3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona 
schvaluje žádost obce o pořizování územního plánu obecním úřadem s rozšířenou působností – 
Městským úřadem Lanškroun. 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijímáním návrhů na změnu stávajícího územního plánu obce 
včetně změny č. 1 ze dne 12.12.2006, které by měly být zapracovány do nového Územního plánu 
obce Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán 
obce Rudoltice“ ze dne 17.4.2008.  
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na zpracování projektu 
Územní plán obce Rudoltice.  
Zastupitelstvo obce pověřuje jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora Dostála 
k vypsání nového výběrového řízení. 
 
Rezek - V tom posledním odstavci je napsáno „vypsání a vyhodnocení“, to bude výběrové řízení 
vyhodnocovat ta jedna shora uvedená osoba? 
Bártlová - Ne to ne, vyhodnocení schválí samozřejmě zastupitelstvo. Ale pokud chcete, mohu 
slovo „vyhodnocení“ z návrhu usnesení vyškrtnout, pokud s tím ostatní souhlasí. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
16) Žádost o souhlas se změnou územního plánu obce (H.M.) 
 
Bártlová – Paní H.M. požádala o souhlas se změnou územního plánu, týkající se p.p.č. 4213, 
4212 a 4229 na našem katastru. Jedná se o pozemky za průmyslovou zónou obce u silnice I/43 
směrem k Zámeckému vrchu. V současné době jsou v ÚP vedeny jako trvalé travní porosty a 
žádají o změnu na drobnou výrobu a výrobní služby (lehká průmyslová zóna). Chtějí tam 
budovat fotovoltaickou elektrárnu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost H.M. o změnu územního plánu obce na p.p.č. 4213, 
4212 a 4229. 
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s převodem p.p.č. 4213, 4212 a 4229 v k.ú. Rudoltice u 



Lanškrouna v Územním plánu obce Rudoltice z kategorie trvalé travní porosty do kategorie 
drobná výroba a výrobní služby (lehká průmyslová zóna), to vše za předpokladu souhlasného 
vyjádření všech schvalujících orgánů, jejichž stanovisko nemůže obec ovlivnit. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu písemně žadatelce odpovědět ve smyslu usnesení. 
 
Rezek - K tomu se dá říci snad jen to, že my o té změně nerozhodujeme a proto je zvláštní, že 
kontaktuje nás. 
Bártlová – Paní M. se na nás obrátit musí, protože se jedná o náš územní plán. Ty námitky musí 
uplatnit u nás a my to buď do územního plánu zařadíme nebo ne. My můžeme říct, že to tam 
nedáme. Ta průmyslová zóna tam už ale je. 
Rezek - To už není průmyslová zóna, je to taková louka, takový pěkný přírodní „plac.“ 
Bártlová - Je mi proti srsti to, že je to soukromý pozemek paní M. a my jí tu rozhodujeme o tom, 
co s ním bude dělat. Je to v podstatě podobné jako u manželů Š. Já vím, že obec to chtěla koupit 
také, ale protože to paní M. neprodala, tak se v územním plánu nezměnilo nic. Proč my bychom 
jí měli nakazovat, co s tím pozemkem bude dělat. Pokud by to bylo uprostřed obce, tak budu 
souhlasit s tím, že je to nesmysl, ale takto? 
Rezek - Nechci to nějak zpochybňovat, ale té přírody už jsme poničili dost. 
Bártlová - Na druhou stranu co tam chcete mít?! Dům tam nikdo nepostaví, vždyť je tam kravín. 
Je tam jenom tráva. 
Kohoutová - Nemůžeš paní M. přece poručit, aby tam měla třeba pastvinu, vždyť je to přece její 
pozemek. 
Rezek - Poručit jí to nemohu, ale potřebuje souhlas obce. Já jen říkám, že je to už blízko lesa a je 
to mimo tu vytyčenou průmyslovou zónu. 
Bártlová - Tak chcete dát protinávrh? 
Rezek - Ne. Protinávrh dávat nebudu. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Žádost o koupi části p.p.č. 3211/3  (G. a P.V.) 
 
Bártlová – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 3211/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu ve dnech 2. 7. – 18. 7. 2009. Jedná se o pozemkovou 
parcelu, na které by správně měla vést místní komunikace. Ve skutečnosti však cesta leží na 
sousedním soukromém pozemku pana Š. a pozemek 3211/3 v podstatě užívají soukromí vlastníci 
sousedících pozemkových parcel, neboť se jedině přes tento pozemek mohou dostat ke svým 
nemovitostem (p. V., p. D., p. Š.). S ohledem na tuto skutečnost bylo s těmito vlastníky jednáno. 
Předběžně je dohodnut ten postup, že obec odprodá části této pozemkové parcely jednotlivým 
vlastníkům – vždy v tom rozsahu, v jakém sousedí s jejich pozemkem. A dále bude po 
oboustranné dohodě odkoupena obcí od p. Š. část p.p. č. 728, na které ve skutečnosti leží místní 
komunikace. Kdy dojde k odkupu pozemku závisí na sdělení ceny za pozemek panem Š..  
 
Na ocenění této parcely byl obcí u znalce Jiřího Havla se sídlem v České Třebové objednán ZP 
č. 0130/064/2009 (za cenu 1.000,- Kč). Posudek stanovil konečnou cenu ve výši  
10,- Kč/m2 (ze ZP: V platném ÚP je pozemek veden jako ostatní komunikace. Pozemek je však 
k minimálnímu využití. Pouze pro rodinné domy k němu přilehlé. Na pozemku nejsou žádné 
porosty, okrajem je zastavěn zdí pro přípojky elektroinstalace a plynu, stavbou pro popelnice). 
Při výměře 408 m2 je tedy cena podle cenového předpisu stanovena na částku 4.080,- Kč a 



obvyklá cena – obecná, tržní – podle odborného odhadu odhadce byla stanovena na částku 
4.850,- Kč. 
 
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby náklady za znalecký posudek uhradili manželé V. 
jednou polovinou. Další náklady spojené s odkupem si samozřejmě hradí také kupující. 
 
Bártlová - Pan Š., který je dalším člověkem, který si bude ten kousek kupovat, se odmítl na 
nákladech podílet. My proti tomu ale v podstatě nic neuděláme, protože my máme zase cestu na 
jeho pozemku, takže, když si ho rozzlobíme, budeme bez cesty. 
p. V. - To by přece pan Š. neudělal. 
Skalický - Např. u V. to tak je. 
Bártlová - Mluvila jsem s ním o tom, že v tomto případě je tu dle mého vydržení, ale soudní 
cesta by byla zdlouhavá. Byly by s tím zbytečné problémy. Radši bych to udělala cestou dohody. 
Skalický - Takže když si pan Š. řekne třeba tisícovku, … 
Bártlová - S panem Š. jsem vedla hovor o tom, za kolik nám to prodá a on mi řekl, že nám to 
prodá za cenu, kterou určí pozemkový fond. Takže nějakých 10 Kč/1m2 to určitě nebude, 
odhaduje to na 60 Kč/1m2. On kupuje sousední pozemek od pozemkového fondu a řekl, že nám 
to prodá za cenu pozemkového fondu. 
p. V. - Pozemkový fond mu to může prodat? 
Bártlová - Může. Pozemkový fond se nás dotazuje, jak je to v územním plánu a prodává to 
přímo. Otázka je, jestli nemá ten pozemek např. v nájmu a teď mu to nenabídli k odkoupení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p. č. 3211/3 v rozsahu, v jakém bezprostředně 
sousedí s p.p.č. 727/8 a 727/3 dle přiloženého nákresu, manželům G. a P. V., bytem XXX, za 
cenu 10,- Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem  č. 0130/064/2009, jež je přílohou tohoto 
usnesení, a to za podmínky že kupující uhradí Obci Rudoltice jako objednateli posudku částku 
500,- Kč na náklady spojené s jeho pořízením. 
Veškeré náklady spojené s prodejem části  p.p. č. 3211/3 hradí kupující. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
 
17a) Žádost o odkup části p.p.č. 3211/3 (P. a M. D.) 
 
 
Bártlová – Toto je druhá část pozemkové parcely č. 3211/3. Znalecký posudek na ocenění je 
totožný. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p. č. 3211/3 v rozsahu, v jakém bezprostředně 
sousedí s  p.p.č. 727/5 dle přiloženého nákresu, manželům M. a P. D., bytem XXX, za cenu 10,- 
Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem  č. 0130/064/2009, jež je přílohou tohoto usnesení, a to 
za podmínky že kupující uhradí Obci Rudoltice jako objednateli posudku částku 500,- Kč na 
náklady spojené s jeho pořízením. 
Veškeré náklady spojené s prodejem části  p.p. č. 3211/3 hradí kupující. 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Žádost o koupi p.p.č. 3354/6 (manželé P.) 
 
Bártlová - Záměr prodeje pozemkové parcely č. 3354/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu ve dnech 2. 7. – 18. 7. 2009. Manželé P. požádali o 
koupi pozemku z důvodu snadné přístupnosti na pozemek a k zadní části domu, kde mají 
umístěnou kotelnu, příjezdovou cestu a již vybudované oplocení. Znalecký posudek na ocenění 
nemovitosti objednala žadatelka paní P. a náklady s ním spojené taktéž uhradila. (ze ZP: 
Pozemková parcela je označený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, 
pozemek není zastavěn žádnou stavbou ani zde nejsou osázeny žádné trvalé porosty. Pozemek je 
situován za RD, se špatnou využitelností na mírném kopci úzký pruh pozemku. Pozemky jsou 
zahrnuty do platného územního plánu obce jako plocha silniční dopravy, což nekoresponduje se 
současným stavem). Cena pozemku o výměře 656 m2 podle cenového předpisu byla 
stanovena částkou 4.060,- Kč, cena obvyklá (obecná, tržní) podle odborného odhadu znalce 
je 5.900,- Kč. 
 
Rezek - Kolik tady vychází cena za 1 m2? 
Bártlová - Vychází to na 7 Kč/1 m2.  
Rezek - Takže ještě méně než u předchozího případu.  
Bártlová - My jsme tu prodávali pozemky za jednu cenu a nemůžete srovnávat pozemky různých 
druhů za jednu cenu. 
Rezek - Viděli jsme dva posudky a u obou byla cena za 1m2 buď totožná nebo i nižší. 
Bártlová - To jsou první dva posudky. Ono už tu možná nic jiného nebude, protože pozemky, 
které by stály za to, byly skoupeny právě za těch deset korun. 
Rezek - Stálo by za zmínku, že jsem byl v Ostrově u voleb a tam měli cenovou mapu, barevně 
odlišení majitelé a každý se mohl podívat, co komu patří. 
Bártlová – Nevím, jestli by to neudělalo rozbroje mezi sousedy. Obávám se, že ano. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p. č. 3354/6 manželům P., bytem XXX, za cenu 5.900,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem  č. 0129/063/2009, jež je přílohou tohoto usnesení. 
Veškeré náklady spojené s prodejem p.p.č. 3354/6 hradí kupující. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
19) Žádost o koupi p.p.č. 327/1 (M.L.) 
 
Vyjmuto z projednání na žádost žadatele. Žádost již není aktuální. 
 
 
20) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3093/2 (J.P.) 
 
Bártlová – Pan J.P. žádá o dokoupení 16 m2 p.p. č. 3093/2. V době, kdy žádal o odkoupení 9 m2, 



došlo k chybné výměře. Při vyhotovení GP zjistil, že se jedná o celkovou výměru 25 m2. Žádá 
tedy o dokoupení dalších několika metrů. Úmysl prodeje části této pozemkové parcely byl 
zveřejněn na úřední desce ve dnech 24.7. – 8.8.2008. Prodej původních 9 m2 zastupitelstvo 
schválilo za cenu 10,- Kč/m2 usnesením č. OZ/28/08/08, bod 1j). S ohledem na tyto skutečnosti 
navrhuji revokovat původní usnesení a prodat kompletních 25 m2 za původní cenu, tj. 10,- 
Kč/m2. Pan P. už má vyhotovený GP. Kopie GP bude nedílnou součástí tohoto usnesení. Dle již 
vyhotovených ZP se domnívám, že i cena 10,- Kč/m2 je odpovídající (pozemek je pro obec i 
jiného občana v podstatě bezcenný). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. OZ/28/08/08, bod 1j). 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p. č. 3093/2 ve výměře 25 m2 za celkovou kupní cenu 
250,- Kč dle GP pro rozdělení pozemku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Veškeré náklady spojené s prodejem části  p.p. č. 3093/2 hradí kupující.  
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
20a) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3095/1 (J. a D.J.) 
 
Bártlová – Zastupitelstvo obce schválilo 29.12.2008 prodej pozemkové parcely č. 3095/2 za cenu 
10,- Kč/m2 manželům J. a D.J.. Ještě, než však došlo k zápisu kupní smlouvy do katastru, 
proběhla digitalizace a parcela 3095/2 byla v rámci ní sloučena s p.p.č. 3095/1. Bohužel jsme si 
toho při projednávání digitalizace nikdo nevšiml a nevznesli jsme tak námitku. Nyní již parcela 
3095/2 neexistuje. Dohodli jsme se proto s manžely J. na nové žádosti, a to o odkoupení části 
p.p.č. 3095/1 v rozsahu původní parcely 3095/2. Nyní tedy budeme zveřejňovat záměr prodeje, 
neboť původní záměr zněl na parcelu, která již neexistuje. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl prodeje části p.p.č. 3095/1 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. 3095/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
21) Žádost Pardubického kraje o příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim 
 
Bártlová: Tento bod se projednává opakovaně – podruhé. Poprvé byla žádost projednávána na 
minulém zasedání. 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 jsem nucena opětovně navrhnout 
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:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
Skalický: Navrhuji protinávrh: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na dostavbu hospice v Chrudimi ve výši 5.000,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  1 (Skalický)   
PROTI:  5 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
21a) Žádost o poskytnutí sponzorského daru (J.L. – Zámeček) 
 
Bártlová – Dne 1.8.2009 proběhne na Zámečku akce „Letní maškaráda a IRON FEST“. 
Provozovatel Zámečku k této akci žádá o poskytnutí sponzorského daru, a to formou úhrady 
nákladů souvisejících s převozem pódia z Lanškrouna na Zámeček, které bude použito pro tyto 
účely (zajistila spol. VISION Rudoltice s.r.o.). Současně s touto žádostí požádal o vydání 
souhlasu s konáním akce s ohledem na tu skutečnost, že hodina ukončení je plánována na  
3. hodinu ranní následujícího dne. Obecní úřad k pořádání akce dal souhlas, ovšem stanovil si 
jisté podmínky (úklid odpadu, náhrada případných škod způsobených účastníky na obecním 
majetku a pokud dojde opětovně k vytrhání silničních patníků, provedení okamžité nápravy). 
Proč o tom hovořím. Chtěla bych rozhodnutí o poskytnutí sponzorského daru odsunout na příští 
zasedání s tím, že v případě bezproblémového průběhu akce, resp. dodržení stanovených 
podmínek ze strany provozovatele, bych navrhovala sponzorský dar poskytnout, v opačném 
případě bych s tím nesouhlasila. 
 



Skalický - Kolik to asi řádově bude? Pojede traktor, pojede řidič. 
Rezek - Chtělo by to finančně vyjádřit. 
Bártlová - To já opravdu nevím ale moc ne. Finančně to vyjádří VISION fakturou. Mohu vám 
také říci, že tu u mě byla včera Městská policie a vyděsila mě, aby prý někoho nenapadlo dělat 
na našich domech grafiti. Stát by se to ale mohlo, tak jsem s nimi mluvila o tom, že se tam 
pojedou podívat. 
Skalický - Takže to budou další náklady. 
Bártlová - V rámci těch pravidelných pochůzek si to vyberou zrovna v ten den pořádání. 
Rezek - Mohli bychom se také dohodnout, že pokud by to dopadlo špatně, že bychom podobné 
akce v budoucnosti nepořádali. 
Bártlová - Jistě ale je to první ročník toho rockové festivalu, takže nikdo asi netuší, co se bude 
dít. 
Skalický - Něco už se tam ale ve sklepení pořádalo? 
Bártlová - Ano. Ale to byl nějaký koncert. 
Skalický - Pak se ale prý všude válely odpadky, byly vytrhané patníky apod. 
Dotaz - V Mikulově něco podobného zakázali, že to tam nechtějí. 
Bártlová - Uvidíme co se bude dít. 
Skalický - Ve tři ale asi nikdo neskončí. 
Rezek - Měli bychom to pak určitě vyhodnotit. Ale minule jsme se tu bavili o těch „co nám tu 
válčili v lese“, proběhla ta akce a byly nějaké škody? 
Bártlová - Akce proběhla a žádná stížnost podána nebyla. Žádné škody mi také nikdo nehlásil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o poskytnutí sponzorského daru provozovateli akce 
„Letní maškaráda a IRON FEST“, konané dne 1.8.2009 na Novém Zámku u Lanškrouna - 
Zámečku, na zasedání OZ v měsíci srpnu 2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
22) Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 129 
 
Bártlová – jedná se o rozpočtové opatření KÚ PK, vztahující se k poskytnuté dotaci na poldr od 
PK ve výši 200.000,- Kč (viz Smlouva o poskytnutí dotace – bod č. 10a).  
 
Čteno Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 129. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 129, 
jehož účelem je poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na protipovodňová opatření z rozpočtu 
Pardubického kraje. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



23) Úpravy ceníku služeb obce Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Bártlová – Navrhuji upravit ceníky služeb, a to jak Obce Rudoltice, tak i společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. 
 
U ceníku VISIONu dochází k té změně, že již nebude zapůjčována mechanizace bez obsluhy, 
tzn. že sloupec se sazbami na hodinu bez obsluhy v ceníku bude kompletně vypuštěn. Co se týče 
ceníku obce dochází jednak k totožné změně – tzn. vypuštění sloupce se sazbami na hodinu bez 
obsluhy (v souvislosti se změnou ceníku VISIONu) a dále dochází k úpravě ostatních služeb 
obecního úřadu – přibylo barevné kopírování formátu A4, a to jednostranně (5,- Kč/ks) a 
oboustranně (10,- Kč/ks), vše včetně DPH. Náklady na kopírování byly navrženy správcem 
sítě, který dodával multifunkční zařízení, jehož koupě byla schválena na minulém zasedání. 
Současně bylo doporučeno nekopírovat barevně fotografie – jednak by byly náklady příliš 
vysoké a jednak by byly kopie nekvalitní. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nový Ceník služeb obce Rudoltice a Ceník služeb mechanizace 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o., jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
24) Pozemková komise obce 
 
Bártlová – Navrhuji zrušit pozemkovou komisi obce. Komise nefunguje a je již delší dobu 
neúplná. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Pozemkové komise obce s účinností od 1.8.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
25) Různé 
 
P. Papík podal mimo program krátkou informaci o stavu lesů ve vlastnictví obce, které spravuje 
(neoficiální informace o přidělení dotací, stav lesů po kalamitě, nutnost opětovného zalesnění 
některých oblastí, napadení lesů kůrovcem, nutnost zakoupení lapačů). 
 
26) Diskuse 
 
Dotaz - Za to, že tu dělá Městská policie ty pochůzky, něco platíme? 
Bártlová - Ano, platíme. Je to 200 Kč/1 hod. na strážníka a většinou jezdí ve dvojicích. Vychází 
to asi 3.000 Kč měsíčně. Tady v obci ani ne, ale na Zámečku si to bez nich už nedokážu 
představit. 
 
Zasedání skončeno v 22.16 hod. 



Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/30/07/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) vypořádání veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu čp. 605 v obci Rudoltice, 

postiženého dne 11.12.2009 požárem povolené rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje ze dne 22.12.2008 pod č.j. KrÚ 53891/2008 tak, že jednotlivým 
nájemníkům domu – dle stavu k datu požáru – bude v hotovosti vyplacena finanční 
částka v celkové výši 146.299,- Kč takto: 
 
Byt č. 1 – P.M., nar. XXX, P.A., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 2 – D.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 3 – H.T., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 4 – K.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč  
Byt č. 5 – W.M., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 6 – Z.S., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 7 – B.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 8 – J.B., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 9 – V.P., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč  
Byt č. 11 – O.R., nar. XXX- ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 12 – P.Z., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč 
Byt č. 13 – B.J., nar. XXX - ve výši 12 192,- Kč. 

d) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku mezi obcí 
Rudoltice jako vlastníkem a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
jako provozovatelem, jehož předmětem je zejména garance zachování ceny vodného 
kalkulované způsobem uplatňovaným v rámci působnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 
minimálně do okamžiku vložení vodohospodářského majetku (vodovodu) obce do 
akciové společnosti, a dále oprávnění provozovatele využít vodovodní síť obce 
k transportu vody z vodního zdroje Trpík do spotřebiště Lanškroun za předpokladu 
bezproblémového zásobování vodou celého spotřebiště Rudoltice. 

e) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. jako budoucím oprávněným 
a Obcí Rudoltice jakou budoucím povinným, jejímž předmětem je souhlas obce 
s propojením vodovodu Rudoltice – Lanškroun, jehož podzemní vedení se dotkne p.p. ve 
vlastnictví obce Rudoltice č. 4245/1, 4245/62, 4245/63, 4222/1 a 4296/1 pro obec 
Rudoltice a katastrální územní Rudoltice u Lanškrouna. 

f) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi A.B., XXX jako 
budoucím oprávněným, a Obcí Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene, které je věcným právem a spočívá v právu budoucího 
oprávněného umístit na p.p.č. 4388, 4395, 4461, 4467, 4462 a 4476 podzemní vedení – 
kabel VN a v právu vstupovat a vjíždět dopravními prostředky na tyto pozemkové 
parcely v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami, a to v rozsahu, jak je 
vyznačeno v situačním snímku, jež je nedílnou součástí této smlouvy, a jak po dokončení 
stavby bude vymezeno GP. 

g) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-200 
2507/VB/12, tj. stavba: Rudoltice, 1. etapa – rekonstrukce el. vedení nn, jejímž 
předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na nemovitostech zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna ve vlastnictví obce, a to p.p.č. 442/1, 457/2, 466/1, 503, 505, 508, 515, 
3093/2, 3093/7, 3093/9, 3093/13, 3094/1, 3094/4, 3446/7, 3446/12 a dále budovy bez čp, 



postavené na parcele č. 308, spočívající v zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování distribuční soustavy - výměně starých podpěrných bodů za nové betonové a 
výměně holých vodičů za nové izolované vodiče AYKYz a AES včetně uzemnění dle 
přiloženého plánku. 

h) uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice 
jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva a manžely V.V.a F.V., oba bytem 
XXX, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej 
p.p.č. 4245/48, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a  k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu ve výši 244 570,- Kč s datem splatnosti kupní ceny nejpozději 
do 30.11.2009. 

i) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/09/02555 mezi Pardubickým krajem jako 
poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Poldr 
Rudoltice na Lukávce“ ve výši 200.000,- Kč. 

j) uzavření Dohody o vzájemném narovnání závazků mezi Obcí Rudoltice a M.Š., bytem 
XXX, jež je přílohou tohoto usnesení. 

k) uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 
mezi Městem Lanškroun jako příjemcem a Obcí Rudoltice jako plátcem, jejímž 
předmětem je závazek obce Rudoltice uhradit Městu Lanškroun částku 201 600,- Kč 
(3600,- Kč/žák), jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu nákladů spojených 
s plněním povinné školní docházky žáků, kteří mají trvalý pobyt v obci Rudoltice, v ZŠ v 
Lanškrouně za období od 1.1. do 30.6.2009 v celkovém počtu 56 žáků. 

l) výpověď mandátní smlouvy ze strany Obce Rudoltice , uzavřené mezi Obcí Rudoltice 
jako mandantem a ing. A.S., se sídlem XXX jako mandatářem, jejímž předmětem je 
závazek mandatáře provádět pro mandanta výkon hlavního stavebního dozoru investora, 
zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a případných opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby a péči o systematické doplňování stavební 
dokumentace tak, aby byla v souladu s platnými zákony a předpisy, to vše za smluvní 
odměnu ve formě měsíčního paušálu ve výši 5.000,- Kč. 

m) 1.  Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění uvedeného v § 6  odst. 5 písm. a) 
stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu. 

 2. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci 
 s pořizovatelem územního plánu. 
 3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního 
 zákona schvaluje žádost obce o pořizování územního plánu obecním úřadem s rozšířenou 
 působností – Městským úřadem Lanškroun; 
 vyhlášení nového výběrového řízení na zpracování projektu Územní plán obce Rudoltice.  
n) prodej části p.p. č. 3211/3 v rozsahu, v jakém bezprostředně sousedí s p.p.č. 727/8 a 

727/3 dle přiloženého nákresu, manželům G. a P.V., bytem XXX, za cenu 10,- Kč/m2, 
stanovenou znaleckým posudkem  č. 0130/064/2009, jež je přílohou tohoto usnesení, a to 
za podmínky že kupující uhradí Obci Rudoltice jako objednateli posudku částku 500,- Kč 
na náklady spojené s jeho pořízením. 

 Veškeré náklady spojené s prodejem části  p.p. č. 3211/3 hradí kupující. 
o) prodej části p.p. č. 3211/3 v rozsahu, v jakém bezprostředně sousedí s  p.p.č. 727/5 dle 

přiloženého nákresu, manželům M. a P.D., bytem XXX, za cenu 10,- Kč/m2, stanovenou 
znaleckým posudkem  č. 0130/064/2009, jež je přílohou tohoto usnesení, a to za 
podmínky že kupující uhradí Obci Rudoltice jako objednateli posudku částku 500,- Kč na 
náklady spojené s jeho pořízením. 

 Veškeré náklady spojené s prodejem části  p.p. č. 3211/3 hradí kupující. 
p) prodej p.p. č. 3354/6 manželům P., bytem XXX, za cenu 5.900,- Kč, stanovenou 

znaleckým posudkem č. 0129/063/2009, jež je přílohou tohoto usnesení. 
Veškeré náklady spojené s prodejem p.p.č. 3354/6 hradí kupující. 



q) prodej části p.p. č. 3093/2 ve výměře 25 m2 za celkovou kupní cenu 250,- Kč dle GP pro 
rozdělení pozemku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Veškeré náklady spojené s prodejem části  p.p. č. 3093/2 hradí kupující. 

r) úmysl prodeje části p.p.č. 3095/1 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. 

s) Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 129, jehož účelem je 
poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na protipovodňová opatření z rozpočtu 
Pardubického kraje. 

t) nový Ceník služeb obce Rudoltice a Ceník služeb mechanizace společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o., jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

u) zrušení Pozemkové komise obce s účinností od 1.8.2009. 
 

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce. 
c) znalecký posudek č. 3616-082/09, vypracovaný ke dni 29.7.2009 znalcem z oboru 

ekonomika – ceny a odhady nemovitostí ve stavebnictví ing. Miloslavem Ženkou se 
sídlem v České Třebové, Moravská 2103, pro potřeby soudních řízení vedených u 
Krajského soudu v Hradci Králové, jimiž se obec domáhá zrušení rozhodnutí Finančního 
ředitelství v Hradci Králové, kterými byly zamítnuty odvolání obce do platebních výměrů 
Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí; 
cenu za znalecký posudek ve výši 20 230,- Kč včetně DPH. 

d) stav bankovního účtu, založeného pro potřeby Veřejné sbírky na pomoc obyvatelům 
domu čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého dne 11.12.2008 požárem, který ke dni 
ukončení veřejné sbírky, tedy k 30.6.2009 činil 146.358,79 Kč; 
výši poplatku bankovnímu ústavu za výběr finanční hotovosti z bankovního účtu ve výši 
60,- Kč; 
Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu u Komerční 
banky, a.s., expozitura Lanškroun, na základě které byl veden účet č.  

 43-3767390247/0100, založený pro potřeby Veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu 
 čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého dne 11.12.2008 požárem, a to ke dni 7.7.2009. 
e) informace starostky obce o Dohodách o poskytnutí bezúročné půjčky, uzavřených 

v období od ledna 2001 do října 2006 mezi Obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., 
jejichž předmětem bylo vždy poskytnutí bezúročné půjčky na hrazení investičních i 
neinvestičních potřeb firmy VISION Rudoltice s.r.o. v celkové výši více jak 68 milionů 
korun. Ke dni 28.7.2009 je dle sdělení účetní obce zůstatek půjček ve výši 8 992 353,- 
Kč. 

f) výpověď z nájmu sociálního bytu č. 8 v domě čp. 265, podanou dne 15.7.2009 p. J.Č. 
g) výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 621, podanou dne 28.7.2009 p. L.D.. 
h) výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 612, podanou dne 22.7.2009 p. I.J. 
i) výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě čp. 618, podanou dne 29.7.2009 p. J.Š. 
j) vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán obce Rudoltice“ ze dne 

17.4.2008.  
k) žádost H.M. o změnu územního plánu obce na p.p.č. 4213, 4212 a 4229. 
l) žádost Pardubického kraje o finanční podporu na dostavbu hospice v Chrudimi, 

doručenou obecnímu úřadu dne 28.5.2009. 
 
 
 
 



3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (bod č. 
1f) usnesení) 

b) starostku obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene (bod č. 1g) usnesení) 

c) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu (bod č. 
1h) usnesení) 

d) starostku obce k projednání s poskytovatelem dotace Článku IV. Smlouvy – „Povinnosti 
příjemce“ – týkající se oprávnění hradit z dotace poskytovatele DPH, a k případné 
následné úpravě tohoto ujednání po oboustranné dohodě s poskytovatelem dotace. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (bod 
č. 1i) usnesení) 

e) starostku obce k podpisu Dohody o vzájemném narovnání závazků (bod č. 1j) usnesení) 
f) starostku obce k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní 

docházku žáků (bod č. 1k) usnesení) 
g) starostku obce podáním písemné výpovědi mandatáři (bod č. 1l) usnesení) 
h) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků – byt č. 5 v domě čp. 621 (bod č. 1g) usnesení) 
i) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků – byt č. 3 v domě čp. 612 (bod č. 1h) usnesení) 
j) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků – byt č. 8 v domě čp. 618 (bod č. 1i) usnesení) 
k) jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o., p. Libora Dostála k vypsání nového 

výběrového řízení (bod č. 1m) usnesení) 
 

4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) obecnímu úřadu upozornit nájemnici na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 
zákoníku – byt č. 5 v domě čp. 621 (bod č. 1g) usnesení) 

b) obecnímu úřadu upozornit nájemnici na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 
zákoníku – byt č.3 v domě čp. 612 (bod č. 1h) usnesení) 

c) obecnímu úřadu upozornit nájemníka na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 
zákoníku – byt č. 8 v domě čp. 618 (bod č. 1i) usnesení) 

d) obecnímu úřadu odpovědět písemně žadatelce ve smyslu usnesení (bod č. 2k) usnesení) 
e) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3095/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. (bod č. 1r) 
usnesení) 

f) 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. 
(bod č. 2l) usnesení) 

 
5) Obecní zastupitelstvo revokuje: 

 
a) své usnesení č. OZ/31/01/08 pod bodem 1c) 
b) své usnesení č. OZ/28/08/08, bod 1j) 

 
6) Obecní zastupitelstvo odkládá: 



 
a) rozhodnutí o poskytnutí sponzorského daru provozovateli akce „Letní maškaráda a IRON 

FEST“, konané dne 1.8.2009 na Novém Zámku u Lanškrouna – Zámečku, na zasedání 
OZ v měsíci srpnu 2009.  

 
7) Obecní zastupitelstvo souhlasí: 

 
a) s přijímáním návrhů na změnu stávajícího územního plánu obce včetně změny č. 1 ze dne 

12.12.2006, které by měly být zapracovány do nového Územního plánu obce Rudoltice. 
b) s převodem p.p.č. 4213, 4212 a 4229 v k.ú. Rudoltice u Lanškroun v Územním plánu 

obce Rudoltice z kategorie trvalé travní porosty do kategorie drobná výroba a výrobní 
služby (lehká průmyslová zóna), to vše za předpokladu souhlasného vyjádření všech 
schvalujících orgánu, jejich stanovisko nemůže obec ovlivnit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
Ověřili:  
  Iva Stránská 
 
  Tomáš Skalický 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2009 
 

 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 42 --- --- 4 --- --- 56 1 --- 

Kohoutová Erika 42 --- --- 4 --- --- 55 2 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 42 --- --- 4 --- --- 55 1 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš --- --- --- --- --- --- 20 1 1 

Stránská Iva 42 --- --- 4 --- --- 55 2 --- 

Žáček Daniel 42 --- --- 4 --- --- 55 1 1 

 
 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 26 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Kohoutová Erika 26 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 26 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš 15 --- 3 17 --- 3 24 1 3 

Stránská Iva 21 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Žáček Daniel 26 --- --- 20 --- --- 27 --- 1 



zastupitelé 
 

červenec 
 

 PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 32 --- --- 

Kohoutová Erika 32 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 32 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 28 4 --- 

Stránská Iva 32 --- --- 

Žáček Daniel 32 --- --- 

 
 
 
 

 

Zastupitelé 
 

SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 207 2 0 

Kohoutová Erika 206 3 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 206 2 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 104 6 10 

Stránská Iva 201 3 0 

Žáček Daniel 206 1 2 

 


