
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 

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. 3 a 4 usnesení č. OZ/30/07/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 
7) Rozpočtové opatření obce 
8) Kupní smlouva č. 3 002K09/50 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
9) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkup. práva (Obec Rudoltice – S.K.) 

10) Licenční smlouva č. 1265/2009 (GEPRO spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 
11) Licenční smlouva (GEODIS BRNO, spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 
12) Dodatek smlouvy o dílo ze dne 2.6.2009 (Geodezie Lanškroun s.r.o. – Obec Rudoltice) 
13) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 

nebytových prostor (Obec Rudoltice - REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPLEČNOST 
MOZAIKA s.r.o.) 

14) Žádost o poskytnutí sponzorského daru (J.L.) 
15) Žádost o odkoupení p.p.č. 3088/33 (vzniklé z části p.p.č. 3451/11 – H.B.) 
16) Žádost o odkup části p.p.č. 3095/1 (J. a D.J.) 
17) Různé 
18) 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 20.10 hod. 
 



Bártlová: Navrhuji změnu programu –  
 

• doplnění programu o bod č. 13a) – Směnná smlouva na p.p.č.4245/34, 
4245/35, 4245/23 (Obec Rudoltice – O.P., Mgr. O.P.) 

• doplnění programu o bod č. 13b) – Smlouva o partnerství (Město Lanškroun 
– Obec Rudoltice) 

• doplnění programu o bod č. 16a) – Žádost o přidělení sociálního bytu (J.R.) 
• doplnění programu o bod č. 16b) – Žádost o přidělení sociálního bytu (D.K.) 
• doplnění programu o bod č. 16c) – Žádost o bezplatné užívání části p.p.č. 

417/1 (M.P.) 
• do bodu Různé – Stanovení ústního jednání ve věci druhé správní žaloby 

(STAVBY Rudoltice – ÚOHS) 
   - Vrácení 5 ks Knih zápisů OZ Policií ČR  

 
 

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: Rezek, Žáček 
 
 

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

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/30/07/09 
 
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

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

 - splněno 
b) starostku obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene (bod č. 1g) usnesení) 
 - splněno 
c) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu (bod č. 

1h) usnesení) 
 - splněno 
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) 
 - splněno (smlouva změněna nebyla, DPH bude hrazeno ze spoluúčasti obce) 
e) starostku obce k podpisu Dohody o vzájemném narovnání závazků (bod č. 1j) usnesení) 
 - splněno 
f) starostku obce k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní 

docházku žáků (bod č. 1k) usnesení) 
 - splněno 
g) starostku obce podáním písemné výpovědi mandatáři (bod č. 1l) usnesení) 
 - splněno 
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) 
 - splněno 
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) 
 - splněno 
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) 
 - splněno 
k) jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o., p. Libora Dostála k vypsání nového 

výběrového řízení (bod č. 1m) usnesení) 
 - probíhá 

 
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) 
 - splněno 
b) obecnímu úřadu upozornit nájemnici na běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

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

zákoníku – byt č. 8 v domě čp. 618 (bod č. 1i) usnesení) 
 - splněno 
d) obecnímu úřadu odpovědět písemně žadatelce ve smyslu usnesení (bod č. 2k) usnesení) 
 - splněno 
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) 

 - splněno 
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) 

 - splněno 
 
 



4) Stížnosti 
 
č. 18/2009 – nepořádek okolo domu ve vlastnictví manželů Z. – čp. 135, čp. 199 a zahradě 

příslušící k bytu v domě čp. XX 
 - konstatován protokol o MŠ, přítomna MěP 
 - před týdnem požádal p. Z. o prodloužení termínu, který mu byl stanoven k úklidu 

předmětných pozemků (původně k 15.8.2009). Žádosti bylo vyhověno, pan Z. však 
svůj slib i přesto nesplnil. Obecní úřad bude proto podávat podnět k zahájení 
správního řízení Městskému úřadu v Lanškrouně.  

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

bytem Rudoltice XXX, podaná p. M.B. 
 - vyřizuje místostarostka Kohoutová 
 - čten záznam z jednání 
 - panu Ch. zaslána výzva k odstranění černé skládky (čteno) s termínem do 6.9.2009 
 - dne 6.8.2009 zaslána majitelkou sousedního pozemku p. L.P. totožná stížnost; 

současně žádá o vyčištění kanalizace vedoucí k potoku na parcele č. 503 a pod silnicí 
(předáno k řešení společnosti VISION Rudoltice s.r.o.) 

 - stížnost dosud není uzavřena 
 
č. 22/2009 – stížnost na chování p. P.H. (XXX), podaná nájemnicí O. 
 - stížnost podána 3.8.2009, řešena společně se stížností č. 23/2009 
 - čten záznam o stížnosti, sdělení MěP Lanškroun 
 - čten záznam z ústního jednání ze dne 10.8.2009 
 - odpověď na stížnost – viz stížnost č. 23/2009 
 - stížnost uzavřena dne 25.8.2009, považována zčásti za důvodnou 
 
č. 23/2009 – stížnost na chování p. P.H. (XXX), podaná domovní důvěrnicí M. 
 - stížnost podána 15.8.2009 
 - čtena stížnost 
 - dne 20.8.2009 proběhla schůzka nájemníků se starostkou obce v domě 
 - čtena reakce na pozvání na schůzku nájemníků (manželé Z.) 
 - čtena odpověď na stížnost stěžovatelce O. i M. 
 - pan H. vyzván k větší toleranci vůči ostatním nájemníkům, k maximální 

obezřetnosti při dodržování OZV č. 3/2008, o pravidlech pro volný pohyb psů a s tím 
spojené udržování čistoty veřejného prostranství, vyzván k vyvarování se jakýchkoliv 
konfliktů ve svém okolí 

 - stížnost uzavřena dne 25.8.2009, považována zčásti za důvodnou 
 
č. 24/2009 – stížnost na chování p. E.Ch. (čp. XXX), podaná p. K. dne 24.8.2009 
 - stížnost čtena 
 - stížnost včerejšího dne konzultována s p. Šípkovou, MěÚ Lanškroun, odbor právní a 

majetku, oddělení přestupkové;  
 - stěžovatelce bude doporučeno podat tzv. návrhový přestupek k MěÚ Lanškroun 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
3.8.2009 

• jednání ohledně komunikace ve VKP – Alej k Zámečku (účast: ing. Helbichová,  
R. Kohout - MěÚ La, MgA. Kokeš, Jakub Loskot – Zámeček, Bártlová – obec Rudoltice, 
Dostál – Vision Rudoltice, s.r.o.) 

4.8.2009 
• jednání na ČP Lanškroun ohledně pořízení certifikátu na CzechPOINT 
• schůzka s nájemníky domu čp. 262 ohledně měření spotřeby vody 

5.8.2009 
• jednání na RK Mouřenín Svitavy 
• jednání s Mgr. Hrubanem – žaloby o vyklizení, vymáhání pohledávek 
• jednání na RK Mozaika 

7.8.2009 
• dovolená 

10.8.2009 
• jednání na PF ČR ÚO – pozemky v prům. zóně, pozemky určené pro zřízení sběrného 

dvora 
• projednávání stížnosti na p. H. 

11.8.2009 
• dovolená 

13.8.2009 
• dovolená 

17.8.2009 
• projednávání vlastnictví nemovitosti u budoucího nájemníka 

18.8.2009 
• jednání s RK Mozaika 

19.8.2009 
• správní řízení – zrušení trvalého pobytu p. Ř. 

20.8.2009 
• schůzka s nájemníky domu čp. 617 – stížnost 

24.8.2009 
• certifikáty na CzechPOINT 
• jednání v AK Mohelnice – dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ, smlouvy o odběru vody, 

usnesení vlády ČR, žaloby o vrácení bezdůvodného obohacení, trestní řízení 
25.8.2009 

• jednání na Policii ČR, převzetí Knih zápisů 
26.8.2009 

• schůzka stavebně bytové komise se žadateli o pronájem bytů v lokalitě Zámeček 
 
 
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 
 
 



6) Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 
 
Bártlová – Dne 16.4. 2009 vyšel ve Sbírce zákonů v částce 31 zákon č. 97/2009, kterým se mění 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl 
účinnosti dnem vyhlášení tj. dnem 16.4. 2009.   
 
Dle citované novely nově vlastník chodníku odpovídá: 

-         za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti , pokud neprokáže, že nebylo v 
mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními 
situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem 
upozornit; 

-         vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku 
stavebního stavu nebo dopravně technického stavu chodníku. 

 
Obce tak mohou i nadále nařízením: 

 
-         vymezit úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 
(zmocnění § 27  nově odst. 5) 

-         stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,  
místních komunikací a průjezdních úseků silnic (zmocnění § 27 nově odst. 6). 

 
S ohledem na výše uvedené je nutno upravit naše nařízení č. 1/2008, které stanoví povinnost 
k úklidu chodníku vlastníkům přilehlých nemovitostí. Taková úprava je v současné době 
v rozporu s novelizovaným zněním. Vlastník přilehlé nemovitosti již nemá odpovědnost a nelze 
mu tedy tuto povinnost ukládat.  
 
Čteno Nařízení obce č. 1/2009.  
 
Bártlová – Navrhované Nařízení bylo konzultováno s Krajským úřadem Pardubického kraje, 
legislativním a právním oddělením organizačního a právního odboru. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 o stanovení rozsahu, 
způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Rozpočtové opatření obce č. 4/2009 
 
 
Bártlová – Rozpočtové opatření obce č. 4/2009 se týká dotace z rozpočtu PK ve výši 50 tisíc Kč 
na hasiče, 200 tisíc na projekt poldru, opravy domu čp. 605, příspěvku na ZŠ do Lanškrouna, 
udržování zeleně v obci, příspěvku Dobrovolnému svazku obcí a provozních výdajů obce. 
 
Čteno Rozpočtové opatření č. 4/2009. 



 
Konstatován výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních 
rad a dobrovolných svazků obcí, a to ve stavu před rozpočtovou změnou a následně ve stavu po 
rozpočtové změně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4/2009, týkající se dotací 
z rozpočtu Pardubického kraje, opravy domu čp. 605, příspěvků na ZŠ do Lanškrouna, příspěvků 
DSO, udržování zeleně v obci a provozních výdajů obce. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
8) Kupní smlouva č. 3 002K09/50 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
 
 
Bártlová – Jedná se o p.p.č. 4216/10 (786 m2), která vznikla z p.p.č. 4216/4 (5692 m2), zapsané 
na LV č. 10002, která je ve vlastnictví PF ČR. Tento pozemek obec potřebuje k výstavbě 
cyklostezky Rudoltice Zámeček – Rudoltice (pozemek se nachází vedle silnice č. I/43 po levé 
straně směrem na Lanškroun mezi pozemkem (halou) ZV KOVO a pozemkem CITIC - 
MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.). V souladu s konečným rozhodnutím PF ČR o realizaci prodeje 
byla stanovena kupní cena částkou 47.160,- Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad práva do 
katastru činí 500,- Kč a náklady spojené s posouzením cenových podmínek převodu činí 2.380,- 
Kč. Úplata celkem činí 50.100,- Kč.  
 
Konstatována kupní smlouva, GP č. 874-17/2008.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3 002K09/50 mezi Pozemkovým fondem 
České republiky jako prodávajícím a Obcí Rudoltice jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě 
p.p.č. 4216/10, vzniklé na základě GP č. 874-17/2008 z p.p.č. 4216/4, zapsané na LV č. 10002 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za celkovou kupní cenu ve výši 50.100,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkup. práva (Obec Rudoltice – S.K.) 
 
 
Bártlová –  Na pozemkových parcelách č. 4293/19 a 4293/20 jsou umístěny 2 sdělovací kabely. 
Geodézie Lanškroun s.r.o. provedla vyměření záboru sdělovacím kabelem na těchto pozemcích. 
 



Konstatována geodetická dokumentace „Zábor sdělovacím kabelem parcely č. 4293/19 a 
4293/20. 
 
Konstatován výpočet ochranného pásma obou kabelů na parcelách. (p.p.č. 4293/19 – 121 m2 
ochranného pásma; p.p.č. 4293/20 – 314 m2 ochranného pásma) 
 
Bártlová – Navrhuji u ochranných pásem, které zasahují do pozemkových parcel, jež obec 
prodává, držet stejnou filosofii, tzn. slevu 30 % z ceny za m2 v rozsahu ochranného pásma. 
S panem K. byl tento postup konzultován a souhlasí s tím. S ohledem na skutečnost, že 
pozemkové parcely nebyly ještě úplně zaplaceny (byly částečně zaplaceny), návrh na vklad do 
KN nebyl ještě podán a tudíž lze revokovat usnesení o schválení původních kupních smluv 
s původními kupními cenami, a schválit kupní smlouvy nové s cenami, v nichž je zohledněna 
sleva z důvodu ochranného pásma. 
 
Rezek - Chtěl bych jenom podotknout, že tato situace se může opakovat i u jiných parcel a bylo 
by dobré, aby se u obdobných případů postupovalo stejným způsobem jako právě v tomto 
případě. 
Bártlová – Ano, samozřejmě a to ať už se jedná o ochranné pásmo aleje, lesa nebo právě např. 
ochranné pásmo kabelů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 
mezi Obcí Rudoltice a S.K., bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/19 – zahrada o výměře 984 m2 
v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 275.817,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1d) usnesení č. OZ/06/10/08 v části 
schválení Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a S.K., 
bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/19 – zahrada o výměře 984 m2 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 286.410,- Kč.  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 
mezi Obcí Rudoltice a S.K., bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/20 – zahrada o výměře 930 m2 
v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 246.561,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku. 
 
Zastupitelstvo obce revokuje své rozhodnutí pod bodem 1d) usnesení č. OZ/06/10/08 v části 
schválení Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a S.K., 
bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/20 – zahrada o výměře 930 m2 v kat. území Rudoltice u 
Lanškrouna za kupní cenu 274.450,- Kč.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Licenční smlouva č. 1265/2009 (GEPRO spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 
 
 
Bártlová – Jedná se o licence k programu MISYS, který je schopen zpracovávat aktuální data 



z katastru nemovitostí, na které máme jako obec ze zákona 4x zdarma nárok. Tento program 
obec pořídila v nedávné době. Jedná se o geografický informační systém, který pracuje 
s grafickými a popisnými informacemi v daném území –informace o majetkoprávních vztazích, 
dále o skutečném stavu a rozvoji území a nejrůznější účelové aplikace. Tento program se užívá 
ke správě obecního majetku  - pozemky, budovy,  a dále technického vybavení – komunikace, 
inženýrské sítě atd. Používá se při územním plánování, investičních akcích, pozemkových 
úpravách atd. Lze zde vytvářet poznámkové výkresy, měřit vzdálenosti a plochy. Nedávno jsme 
tuto vlastnost využili při výpočtu plochy ochranných pásem. V momentě, kdy bude obec mít 
zaměřen např. vodovodní řád, lze tyto informace zanést do této aplikace. Pak bude velice 
jednoduché dohledat uložení vodovodního řádu na parcelách s naprostou přesností. Tato 
možnost se samozřejmě týká i ostatních inženýrských sítí... 
 
Členové Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko mají na pořízení tohoto informačního 
systému slevu 50 %. Co se týče servisu, s ohledem na to, že v regionu Lanškrounska má několik 
obcí včetně města Lanškroun tuto aplikaci zakoupenou, byla cena instalace ponížena 
v souvislosti s provedením servisní návštěvy v některých dalších obcích. 
 
Předmětem smlouvy je tedy informační systém MISYS (lokální) rozšířený na LAN2 a dále 
orientační mapa. Celková částka bez DPH činí 15.800,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. 1265/2009 na převod práv k užívání 
počítačového programového vybavení a dat mezi GEPRO spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 52, 
Praha 5 jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem, jejímž předmětem jsou práva 
k užívání informačního systému MISYS-OBEC/V9/LAN 2, ev. č. 14293 a orientační mapa  
1:10 000, vše v celkové hodnotě 15.800,- Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
11) Licenční smlouva (GEODIS BRNO, spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 
 
 
Bártlová – V souvislosti s výše uvedenou smlouvou na převod licenčních práv navrhuji uzavření 
další licenční smlouvy, tentokrát s GEODIS BRNO, spol. s r.o., jejímž předmětem jsou práva 
užítí ortofotomap správního území obce Rudoltice ve správních hranicích obce (k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna) právě v informačním systému MISYS. Licence je poskytována na základě smlouvy 
o dílo s Krajským úřadem Pardubického kraje č. 7307 ze dne 18.5.2007 za manipulační poplatek: 
900 Kč bez DPH v datovém objemu prvního DVD a 300 Kč bez DPH v datovém objemu 
každého dalšího DVD. Licence se poskytuje na dobu neurčitou. 
 
Na základě smlouvy mezi Pardubickým krajem a firmou Geodis Brno spol. s. r. o., mohou obce 
získat za manipulační poplatek barevnou ortofotomapu s velikostí pixelu 20cm v souřadnicovém 
systému S-JTSK. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi GEODIS BRNO, spol. s r.o. jako 
poskytovatelem licence a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem, jejímž předmětem je poskytnutí 
oprávnění k výkonu práva užít ortofotomap správního území obce Rudoltice v jejich správních 
hranicích (k.ú. Rudoltice u Lanškrouna), a to za manipulační poplatek za přípravu dat ve výši 
900,- Kč bez DPH v datovém objemu prvního DVD a 300,- Kč bez DPH v datovém objemu 
každého dalšího DVD. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 

 
12) Dodatek smlouvy o dílo ze dne 2.6.2009 (Geodezie Lanškroun s.r.o. – Obec Rudoltice) 
 
 
Bártlová – Tento dodatek hovoří o době plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo ze dne 2.6.2009. 
Tato lhůta (ukončení a kompletní předání díla) prodlužuje, a to nejpozději do 26.2.2010. 
Původně dohodnutý termín (do konce roku 2009) se prodlužuje z důvodu technických problémů 
spojených s vyhledáváním skutečného průběhu stávajícího vodovodního řádu a předáním jeho 
polohy prodávajícímu k zaměření). K dodání tohoto zaměření se naše obec zavázala ve smlouvě 
o provozu vodovodu společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., která současně právě pro 
Geodezii Lanškroun provádí jeho vyhledávání.  
 
Rezek – Já se domnívám, že tuto lhůtu budeme prodlužovat ještě alespoň jednou. Přes zimu 
stejně zaměřovat nemohou. Je to ale jejich žádost a já bych jim vyhověl. Jde hlavně o to, že v té 
původní smlouvě je nějaká „lhůtní“ cena, nemůže se stát, že by nám tuto částku navýšili? 
Bártlová – Ne. Ve smlouvě je dána cena za 1m2. Je to hlavně z technických důvodů, oni totiž 
neočekávali, že tu nenajdou „vodící dráty“, které ukazují polohu vodovodu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo ze dne 2.6.2009 mezi Geodezií 
Lanškroun s.r.o. jako prodávajícím a Obcí Rudoltice jako kupujícím, jehož předmětem je 
prodloužení doby plnění (vytvoření geodetické dokumentace skutečného průběhu vodovodního 
řádu v obci Rudoltice), a to tak, že ukončení a kompletní předání díla proběhne nejpozději dne 
26.2.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor (Obec Rudoltice - REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA 
s.r.o.) 
 



 
Bártlová – Uvolnil se další byt dole v obci, a to poté, co p. J.H. byt po výpovědi ze strany obce 
vyklidil. Jedná se tedy opětovně o dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 
nemovitosti, bytu či nebytových prostor, a to ohledně bytu č. 14 v domě čp. 264 o velikosti 1+1 
o celkové výměře podlahové plochy 37,70 m2. Tento byt byl po jeho předání obci, dá se říci, 
v dezolátním stavu, obec, resp. VISION Rudoltice s.r.o. jej uvedla do stavu umožňující jeho 
další pronájem, tyto náklady budou ze strany VISIONu samozřejmě přeúčtovány obci a obec je 
bude vymáhat po p. H.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor, jehož předmětem je zprostředkování 
pronájmu bytu č. 14 v budově čp. 264. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13a) Směnná smlouva na p.p.č.4245/34, 4245/35, 4245/23 (Obec Rudoltice – O.P., Mgr. O.P.) 
 
 
Bártlová – Mám tady první směnnou smlouvu, týkající se pozemkových parcel v lokalitě 
Zámeček. Tato směnná smlouva se týká ochranného pásma aleje, které různým způsobem 
zasahuje na pozemkové parcely s alejí sousedící. Jak jsme nedávno zjistili, parcely nejsou 
zaměřeny až za ochranným pásmem, ale zasahují, a někde opravdu hodně, do ochranného pásma. 
V této souvislosti jsme tu měli i schůzku všech majitelů těchto pozemků s MěÚ, odbor ŽP, ing. 
Helbichovou, a to ohledně možnosti zkrácení ochranného pásma tak, aby nezasahovalo, příp. 
mírně zasahovalo do pozemků. S tímto návrhem jsme nepochodili. Bylo však dohodnuto, že 
žádosti ohledně např. výstavby plotu v ochranném pásmu budou individuálně k žádosti 
stavebníků Městským úřadem v Lanškrouně řešeny. Současně jsme navrhli další varianty, a to, 
že pokud majitel pozemku obec např. požádá o slevu na část pozemku, zasahující do ochranného 
pásma, budeme poskytovat slevu ve výši 30 % z ceny za m2, ale pouze na tu část, která je 
v ochranném pásmu; dále jsme nabídli těmto majitelům i možnost směny pozemku. Tento případ 
se právě týká směny pozemku. Manželé O.P. a O.P. v současné době vlastní p.p.č. 4245/23 a 
žádají o směnu tohoto pozemku za pozemky 2, a to 4245/34 a 4245/35. Doplatek – rozdíl v ceně 
směněných pozemků ve výši 180.370,- Kč bude uhrazen do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy. 
 
V tuto chvíli však směnnou smlouvu nelze schválit, neboť dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb. (obecní řízení) je nutné nejprve zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce 
obecního úřadu záměr obce tyto pozemky směnit. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl směny  p.p.č. 4245/34 a 4245/35 zapsaných na LV č. 10001 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 4245/23, zapsané na LV č. 936 pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vše  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 směny p.p.č. 4245/34 a 4245/35 za p.p.č. 4245/23 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13b) Smlouva o partnerství (Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
 
 
Bártlová – Město Lanškroun předložilo všem obcím na Lanškrounsku smlouvu o partnerství 
k projektu Technologického centra. Začátkem srpna t.r. město Lanškroun vybralo dodavatele 
nového informačního systému pro město Lanškroun, a to společnost Gordic s.r.o. a nyní začne 
hledat dodavatele spisových služeb pro ty partnery, kteří dosud nemají elektronickou spisovou 
službu. Náš obecní úřad koncem minulého roku zavedl nově informační systém FENIX, a to 
moduly „Rozpočet, účetnictví, výkaznictví, Knihu došlých faktur, Knihu daňových dokladů, 
Banku, Pohledávky, Majetek, Registr obyvatel a Vidimaci. Současně s těmito moduly byl 
zakoupen modul Podací deník, což je elektronická spisová služba. Implementace těchto modulů 
byla ukončena k březnu t.r. Se společností Asseco Czech Republic, a.s., což je dodavatel tohoto 
IS, obecní úřad aktivně spolupracuje. Společnost poskytuje obecnímu úřadu nejrůznější školení, 
konzultace a samozřejmě i případné upgrady. Zaměstnanci obecního úřadu jsou jak 
s ekonomickou částí FENIXU, tak i s podacím deníkem naprosto spokojeni. Poskytovatele 
tohoto IS proto nehodláme měnit. Navrhuji proto dohodu o partnerství k projektu s městem 
Lanškroun neuzavírat. 
 
 
Rezek – V takové situaci jako je naše obec, je více obcí? 
Bártlová – Kdo měl již dříve elektronickou spisovou službu, a je pravda, nebylo jich mnoho, 
mohou být na tom stejně jako my. Většina obcí elektronickou spisovou službu nevyužívala, vedli 
ji ručně. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje zapojení do projektu „Technologické centrum a elektronické 
spisové služby na území správního obvodu Lanškroun“. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření Dohody o partnerství k tomuto projektu s Městem 
Lanškroun. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Žádost o poskytnutí sponzorského daru (J.L.) 
 
 
Bártlová – Tuto žádost jsme projednávali na minulém zasedání zastupitelstva. Žádost byla 
odložena do doby, kdy bude akce „Letní maškaráda a Iron Fest“, konaná dne 1.8.2009 ukončena, 



aby bylo možné vyhodnotit, zda nedošlo v souvislosti s ní k porušení podmínek, které si obecní 
úřad stanovil (úklid odpadu, náhrada případných škod způsobených účastníky na obecním 
majetku a pokud dojde opětovně k vytrhání silničních patníků, provedení okamžité nápravy). Dle 
mých zjištění byly podmínky naplněny a ke škodám na obecním majetku nedošlo. Navrhuji 
proto žádosti vyhovět a sponzorský dar formou úhrady nákladů souvisejících s převozem pódia 
z Lanškrouna na Zámeček uhradit. Obecní společnost VISION Rudoltice s.r.o., která toto pro 
žadatele fyzicky provedla, vyfakturovala obci tuto službu v celkové částce: 
 
Konstatována faktura č. 20090074, vystavená firmou VISION Rudoltice s.r.o. obci dne 
17.8.2009, znějící na částku 863,- Kč včetně DPH. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru p. J.L., IČ: 75195313, se sídlem 
T.G.Masaryka 15, Lanškroun, a to formou úhrady nákladů souvisejících s převozem pódia 
z Lanškrouna na Zámeček, které bylo použito při akci „Letní maškaráda a Iron Fest“ dne 
1.8.2009, vyúčtované obci společností VISION Rudoltice s.r.o. fakturou č. 20090074 v celkové 
výši 863,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu písemně odpovědět žadateli ve smyslu usnesení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
Skalický - Navrhuji protinávrh: 
 
Navrhuji p. L. odpovědět, že nejpozději do října r. 2009 jsme povinni dokončit III. etapu obecní 
bytové výstavby, což je samo o sobě velice finančně náročné, a dále aktuálně čelíme sankcím, 
vyměřených v říjnu 2008 Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 81 mil. Kč, což nám nedovoluje uvolnit jakékoliv finanční prostředky na jakékoliv 
sponzorské dary. 
 
Bártlová – Já k tomu řeknu jen to, že si myslím, že ta Letní maškaráda a IRON FEST byla i pro 
naše občany, sama jsem se jí zúčastnila a byly tam jak děti ze Zámečku, tak děti tady z obce. 
Rezek – Já jsem také pro. Srovnává se tu ten příspěvek z předešlého bodu pro Hospic Chrudim a 
tento příspěvek. Tyto dvě věci se nedají srovnávat. 
Skalický – Myslím si, že každá koruna je dobrá. 
Rezek – S tím souhlasím ale tohle je něco, co jsme mohli udělat pro naše občany. Přemýšleli 
jsme tu o tom, protože jsme měli obavy, zda se v souvislosti s tím nevyskytnou nějaké problémy 
ohledně veřejného pořádku atd., ale nedošlo k tomu. Ta akce byla zajištěna v souladu s našimi 
požadavky. 
Skalický – Ta akce byla přímo pro naše občany? 
Rezek – Konala se na území našeho katastru, takže předpokládám, že se jí zúčastnili hlavně 
občané naší obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  1 (Skalický)    
PROTI:  5 

        ZDRŽEL SE:  0 



15) Žádost o odkoupení p.p.č. 3088/33 (vzniklé z části p.p.č. 3451/11 – H.B.) 
 
 
Bártlová – V únoru letošního roku si podávala p. H.B. žádost o odkoupení p.p.č. 3088/33 (237 
m2), vzniklé dle GP č. 885-122/2008 z části p.p.č. 3451/11. 
 
Konstatován GP. 
 
Úmysl prodeje byl zveřejněn na ÚD ve dnech 10. – 26.3.2009. Ke schválení prodeje však dosud 
nedošlo. Před touto žádosti jsme schválili prodej p.p.č. 3088/34, vzniklé z části p.p.č. 3088/9, a 
to v té době ještě za 10,- Kč/m2. Žádost paní B. i schválení záměru prodeje této parcely proběhlo 
ještě před rozhodnutím zastupitelstva o novém oceňování prodávaných pozemků formou ZP. 
S ohledem na výše uvedené navrhuji proto prodej této pozemkové parcely za celkovou kupní 
cenu 237*10,- Kč = 2370,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3088/33 ve výměře 237 m2, vzniklé na základě GP  
č. 885-122/2008 z části p.p.č. 3451/11, p. H.B., bytem XXX  za celkovou kupní cenu 2370,- Kč. 
Veškeré náklady spojené s prodejem této pozemkové parcely hradí kupující. 
 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Žádost o odkup části p.p.č. 3095/1 (J. a D.J.) 
 
Bártlová – Na minulém zasedání OZ jsme zveřejňovali záměr prodeje části p.p.č. 3095/1.  
 
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. Navrhuji tedy žádosti vyhovět a část p.p.č. 3095/1 
v rozsahu původní p.p.č. 3095/2 prodat manželům J. Náklady spojené s vyhotovením GP uhradí 
obec, všechny ostatní náklady ponesou kupující jako ve všech ostatních případech. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 3095/1, a to v rozsahu původní p.p.č. 3095/2, 
která byla v rámci obnovy katastrálního operátu sloučena s p.p.č. 3095/1, a to manželům J. a 
D.J., bytem XXX, za kupní cenu 10,- Kč/m2. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemků hradí obec 
Rudoltice. Veškeré ostatní náklady spojené s prodejem části pozemkové parcely hradí kupující. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



16a) Žádost o přidělení sociálního bytu (J.R.) 
16b) Žádost o přidělení sociálního bytu (D.K.) 
 
Bártlová – Dne 21.8.2009 podal pan J.R. žádost o přidělení sociálního bytu v domě čp. 265,k 
byt č. 8, a to p. Č. – jedná se o byt o velikosti 1+1. Pan R. od května t.r. vykonává u našeho 
obecního úřadu veřejnou službu v rozsahu 30 hodin měsíčně. I přesto, že to je maximum hodin, 
ke kterému Městský úřad v Lanškrouně může ze zákona přihlédnout s ohledem na navýšení 
dávek hmotné nouze, vykonává pan R.měsíčně hodin více. Jeho zájem o tuto práci i nadále trvá. 
Smlouvu o výkonu veřejné služby mají prozatím všichni uzavřenou do října t.r. a pan R. projevil 
zájem o prodloužení na další období. V současné době bydlí v hotelu Slávie v Lanškrouně, na 
výkon veřejné služby dochází pěšky. Do bytu by se stěhoval sám. Dle referencí p. F. Božáka pan 
R. svou práci odvádí řádně. 
 
Dnes – dne 27.8.2009 podala žádost o přidělení totožného bytu p. D.K. (viz bod níže) a 
téhož dne došla poštou její další žádost o upřednostnění její žádosti o sociální byt v lokalitě 
Rudoltice – Zámeček z vážných rodinných důvodů. Paní K. začátkem měsíce srpna podala 
žádost o přidělení bytu v lokalitě Zámeček o velikosti 2+1, následně ji stáhla a o pár dní později 
opětovně podala. Nyní zažádala o přidělení sociálního bytu, neboť se dle žádosti v ní uvedené 
rozvádí a potřebuje se rychle přestěhovat. Do bytu by se stěhovala se třemi dětmi. 
 
Navrhuji sociální byt o velikosti 1+1 v domě čp. 265 přidělit panu J.R. Tento pro obec 
vykonává veřejnou službu, dle referencí řádně, do bytu by se stěhoval sám, což odpovídá i 
velikosti 1+1. Co se týče jedné ze žádostí p. K. o upřednostnění její žádosti o sociální byt 
v lokalit ě Rudoltice – Zámeček, nedoporučuji této žádosti vyhovět, neboť existuje několik 
žádostí o pronájem bytu na Zámečku, které jsou zařazeny v seznamu žadatelů a 
samozřejmě zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na nichž žadatelé uvádějí také 
vážné rodinné důvody a těžkou rodinnou situaci. Domnívám se, že bychom tím způsobili 
vlnu těchto žádostí, které bychom nebyli schopni objektivně posoudit. 
 
Kohoutová – Odkud je paní K.? 
Bártlová – Z Lanškrouna. 
Kohoutová – My přece nemusíme přidělit sociální byt někomu, kdo není z naší obce. 
Skalický – Pan R. ale také není z naší obce. 
Kohoutová – Ale známe ho, protože tu vykonává veřejnou službu a je to velký „pracant“. 
Skalický – Paní K. nikde nepracuje? 
Bártlová – To nevím. Navíc si myslím, že jít do bytu o velikosti 1+1 se třemi dětmi je nesmysl. 
Na to upřednostnění bych opravdu vůbec nepřistoupila, takových obdobných žádostí, kdy se 
žadatelé rozvádí a potřebují se odstěhovat, je v seznamu žadatelů mnoho. A pokud to tak 
uděláme jednou, přijde nám sem polovina žadatelů ze seznamu, že chtějí upřednostnit také. 
Rezek – A paní K.má teď platnou žádost o byt na Zámečku? 
Bártlová – Ano, teď aktuálně má platnou žádost o byt na Zámečku. 
Rezek – Navíc ona by mohla přece požadovat také přidělení sociálního bytu v Lanškrouně. Snad 
jen ve mně budí soucit to, že má tři děti. 
Skalický – Pro přidělení sociálního bytu jsou snad nějaká pravidla. Jak říkal pan Rezek paní K. 
má tři děti a myslím, že je úplně jedno jak je ten byt velký. Hlavně, že děti by měly kde spát, 
nebyla jim zima apod. 
Bártlová – Já vím, ale takových žádosti tu máme opravdu mnoho. 
Skalický - Ale nevíme proč paní K.odchází, jestli ji z bytu muž třeba nevyhodil, nebo je bije, 
psychicky terorizuje apod. 
Rezek – Je ale pravda, že pan R. si podal tu žádost jako první. 
Bártlová – Ano, podal si ji jako první a pracuje tu, já bych byla opravdu proto, aby byl byt 
přidělen jemu. Paní K. ve mně nebudí důvěru tím, že jednou žádost podala, pak ji stáhla a znovu 



ji podala. 
Skalický – Teď nejde o to, zda to schválíme nebo neschválíme. Jde o nějaká kritéria pro 
přidělení toho sociálního bytu. 
Bártlová – Jedním kriteriem je, že žadatel musí být „sociální případ“, a to pan R. je. 
Skalický – Dobrá, tak jestli je pan R. „sociální případ“, tak není co řešit. 
Kohoutová – Pokud se na to budeme dívat tak, že oba žadatelé jsou „sociální případ“, město 
Lanškroun, jako místo, kde oba žadatelé bydlí, přidělí byt spíše matce se třemi dětmi než panu R. 
Bártlová – Pokud „sociálka“ uzná, že je to případ na takovéto úrovni, většinou mě pracovnice 
MěÚ kontaktují, protože matky se na ně v takových případech obracejí se žádostí o pomoc. 
Kvůli paní K. mi nikdo nevolal. 
Rezek – Ještě se zeptám, paní K. má platnou žádost na byt na Zámečku, za jak dlouho by mohla 
dostat přidělen byt tam? 
Bártlová – Ten seznam se v současnosti velmi rychle krátí. Např. právě včera zasedala Stavebně 
– bytová komise, na jejíž schůzku bylo pozváno 30 žadatelů ze seznamu, přišlo jich deset a 
zbylých dvacet bude ze seznamu vyškrtnuto, protože se nedostavili. Na této schůzce se 
projednávaly žádosti již z března t.r. 
Skalický – Takže jakou má řádově možnost, kdy by jí byl byt přidělen. Rok nebo půl roku? 
Bártlová – Myslím si, že by to mohlo být půl roku, pokud to bude pokračovat tímto tempem. 
Stránská – My máme sociální byt pouze jeden? 
Bártlová – Máme dva, ale v tom druhém bydlí paní F. 
Rezek – Ale to je naše občanka. 
Skalický – To je naše občanka, takže tam není co řešit. 
Stránská – Je to tedy svízel. Já bych ale nerada slyšela, že jsme nepřidělili právě sociální byt 
matce se třemi dětmi. Abychom za to nebyli „popotahováni“. 
Bártlová – Můžeme se domluvit tak, že pokud mne „sociálka“ nakontaktuje, můžeme podpořit tu 
žádost o upřednostnění. Teď bych dala byt panu R. a případně pokud by vyšlo najevo, že sociální 
situace paní K. je opravdu závažná, jak píše, mohli bychom uvažovat o upřednostnění její žádosti 
na byt na Zámečku ze zvláště závažných důvodů. Myslím si, že tam by jí byl navíc přidělen i byt 
větší. A já se o ní budu na „sociálce“ informovat. 
Skalický – Nebo když má paní K. zájem o sociální byt, tak ať tu svojí sociální situaci podloží. 
Ať si sežene sama nějaké vyjádření. 
Bártlová – Dobrá, takže my jí vyzveme, ať doloží potřebné dokumenty a pak se uvidí. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení sociálního bytu v domě čp. 265 číslo 8 o velikosti 1+1  
p. J.R., bytem XXX, a to na dobu určitou 1 roku s tím, že nájemní smlouvu lze opětovně 
prodloužit. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje přidělení sociálního bytu v domě čp. 265 číslo 8 o velikosti 1+1 
p. D.K., bytem XXX. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu vyzvat žadatelku p. D.K. o doplnění žádosti 
podkladem od MěÚ Lanškroun a případně jiného státního orgánu, kterým doloží svou sociální 
potřebnost. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16c) Žádost o bezplatné užívání části p.p.č. 417/1 (M.P.) 



 
 
Bártlová – Dne 19.8.2009 podala p. M.P., bytem XXX, žádost o bezplatné užívání části p.p.č. 
417/1 ve vlastnictví obce Rudoltice, kterou v současné době užívá p. Z.T. Pan T. dle žádosti p. P. 
hodlá svou část, kterou do současné doby obhospodařuje, přestat užívat, uvést ji do původního 
stavu a vrátit zpět majiteli, tedy obci. S ohledem na tuto skutečnost paní P. požádala o umožnění 
bezplatného užívání části p.p.č. 417/1 v rozsahu užívaném v současné době ing. Z.T.. Chtěla by 
si tam zřídit zahrádku a nějaké posezení pro sebe a svou rodinu. 
 
Ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení) je obec povinna zveřejnit na 
úřední desce úřadu nejméně po dobu 15ti dnů před rozhodnutím o pronájmu skutečnost, že má 
záměr mj. pronajmout svůj nemovitý majetek. 
 
 
Kohoutová - Já jsem původně uvažovala o tom, že by se tam odstranil plot a tu část bychom 
parkově upravili, přidali tam nějakou tu lavičku. Sloužilo by to např. pro maminky s kočárky 
nebo občany, kteří jdou navštívit lékaře. Teď je to na našem uvážení. 
Skalický – Paní P. se o to bude ale zase starat, takhle bychom to museli dělat my. 
Bártlová – Dneska se mě tu na to byla informovat a má o to opravdový zájem. Pronajala bych jí 
to opravdu i bezúplatně. 
Kohoutová – Tak to mají i ti ostatní, kteří mají pronajmuté ty zbylé části. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úmysl pronajmout část p.p.č. 417/1, 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 pronájmu části  p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Různé 
 

• Nařízení ústního jednání ve věc v pořadí již 2. správní žaloby o přezkum rozhodnutí ze 
dne 18.2.2008, č.j. R142/2007/02-04067/2008/310-Ku (STAVBY Rudoltice, přísp. org. – 
ÚOHS Brno) 

 
 
Bártlová – Dávám zastupitelstvu na vědomí, že na den 23.9.2009 je stanoveno ústní jednání 
v další správní žalobě mezi příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice a ÚOHS Brno, a to o 
přezkum výše uvedeného rozhodnutí ÚOHS. V této věci je zúčastněnou osobou i společnost 
VISION Rudoltice s.r.o.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízené ústní jednání ve věci správní žaloby příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice proti ÚOHS Brno, o přezkum rozhodnutí ze dne 18.2.2008, č.j. 



R142/2007/02-04067/2008/310-Ku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 

• Vrácení 5 ks Knih zápisů OZ Policií ČR poté, co bylo obecnímu úřadu neoficiálně 
sděleno, že došlo k ukončení vyšetřování obsáhlého trestního oznámení, podaného 
v červenci loňského roku, a předání věci státnímu zástupci 

 
Bártlová – Od Policie ČR jsem před dvěma dny převzala 5 Knih zápisů OZ, které byly 
v souvislosti s podáním trestního oznámení, podaného v červenci loňského roku, policii 
zapůjčeny. Knihy si během příštího týdne převezme právní zástupkyně obce k dopracování 
právního auditu, který jsme v červenci loňského roku schválili a který nemohl být z důvodu 
předložení knih policii vyhotoven ve stanoveném termínu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vrácení 5 Knih zápisů OZ Policií ČR a jejich následné 
předání právní zástupkyni obce Mgr. Janě Hamplové k dopracování právního auditu, 
schváleného zastupitelstvem obce dne 1.7.2008. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
18)  Diskuse 
 
Nebyla. 
 
Zasedání skončeno v 21.40hod 
 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/27/08/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) vydání Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt 

odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
d) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4/2009, týkající se dotací z rozpočtu Pardubického 

kraje, opravy domu čp. 605, příspěvků na ZŠ do Lanškrouna, příspěvků DSO, udržování 
zeleně v obci a provozních výdajů obce. 

e) uzavření kupní smlouvy č. 3 002K09/50 mezi Pozemkovým fondem České republiky 
jako prodávajícím a Obcí Rudoltice jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě p.p.č. 
4216/10, vzniklé na základě GP č. 874-17/2008 z p.p.č. 4216/4, zapsané na LV č. 10002 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za celkovou kupní cenu ve výši 
50.100,- Kč. 



f) uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice  
a S.K., bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/19 – zahrada o výměře 984 m2 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 275.817,- Kč; 
uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a 
S.K., bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/20 – zahrada o výměře 930 m2 v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 246.561,- Kč. 

g) uzavření Licenční smlouvy č. 1265/2009 na převod práv k užívání počítačového 
programového vybavení a dat mezi GEPRO spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 52, Praha 5 
jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem, jejímž předmětem jsou práva 
k užívání informačního systému MISYS-OBEC/V9/LAN 2, ev. č. 14293 a orientační 
mapa 1:10 000, vše v celkové hodnotě 15.800,- Kč bez DPH. 

h) uzavření Licenční smlouvy mezi GEODIS BRNO, spol. s r.o. jako poskytovatelem 
licence a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění 
k výkonu práva užít ortofotomap správního území obce Rudoltice v jejich správních 
hranicích (k.ú. Rudoltice u Lanškrouna), a to za manipulační poplatek za přípravu dat ve 
výši 900,- Kč bez DPH v datovém objemu prvního DVD a 300,- Kč bez DPH v datovém 
objemu každého dalšího DVD. 

i) uzavření dodatku smlouvy o dílo ze dne 2.6.2009 mezi Geodezií Lanškroun s.r.o. jako 
prodávajícím a Obcí Rudoltice jako kupujícím, jehož předmětem je prodloužení doby 
plnění (vytvoření geodetické dokumentace skutečného průběhu vodovodního řádu v obci 
Rudoltice), a to tak, že ukončení a kompletní předání díla proběhne nejpozději dne 
26.2.2010. 

j) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu 
či nebytových prostor, jehož předmětem je zprostředkování pronájmu bytu č. 14 
v budově čp. 264. 

k) úmysl směny  p.p.č. 4245/34 a 4245/35 zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice  
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 4245/23, zapsané na LV č. 936 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vše  v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí 
nad Orlicí. 

l) poskytnutí sponzorského daru p. J.L., IČ: 75195313, se sídlem T.G.Masaryka 15, 
Lanškroun, a to formou úhrady nákladů souvisejících s převozem pódia z Lanškrouna na 
Zámeček, které bylo použito při akci „Letní maškaráda a Iron Fest“ dne 1.8.2009, 
vyúčtované obci společností VISION Rudoltice s.r.o. fakturou č. 20090074 v celkové 
výši 863,- Kč včetně DPH. 

m) prodej p.p.č. 3088/33 ve výměře 237 m2, vzniklé na základě GP č. 885-122/2008 z části 
p.p.č. 3451/11, p. H.B., bytem XXX za celkovou kupní cenu 2370,- Kč. Veškeré náklady 
spojené s prodejem této pozemkové parcely hradí kupující. 

n) prodej části p.p.č. 3095/1, a to v rozsahu původní p.p.č. 3095/2, která byla v rámci 
obnovy katastrálního operátu sloučena s p.p.č. 3095/1, a to manželům J. a D.J., bytem 
XXX, za kupní cenu 10,- Kč/m2. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemků hradí obec 
Rudoltice. Veškeré ostatní náklady spojené s prodejem části pozemkové parcely hradí 
kupující. 

o) přidělení sociálního bytu v domě čp. 265 číslo 8 o velikosti 1+1 p. J.R., bytem XXX, a to 
na dobu určitou 1 roku s tím, že nájemní smlouvu lze opětovně prodloužit. 

p) úmysl pronajmout část p.p.č. 417/1, 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. 

 
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) nařízené ústní jednání ve věci správní žaloby příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice proti ÚOHS Brno, o přezkum rozhodnutí ze dne 18.2.2008, č.j. R142/2007/02-
04067/2008/310-Ku. 

d) vrácení 5 Knih zápisů OZ Policií ČR a jejich následné předání právní zástupkyni obce 
Mgr. Janě Hamplové k dopracování právního auditu, schváleného zastupitelstvem obce 
dne 1.7.2008. 

 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

 
a) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod 1e) usnesení 
b) starostku obce k podpisu kupních smlouvy a dohod o zřízení překupního práva – bod 1f) 

usnesení 
c) starostku obce k podpisu licenční smlouvy – bod 1g) usnesení 
d) starostku obce k podpisu licenční smlouvy – bod 1h) usnesení 
e) starostku obce k podpisu dodatku smlouvy o dílo – bod 1i) usnesení 
f) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování – bod 1j) 

usnesení 
 

4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl směny p.p.č. 4245/34 a 4245/35 za p.p.č. 4245/23 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna – bod 1k) usnesení 

b) obecní úřadu písemně odpovědět žadateli ve smyslu usnesení – bod 1l) usnesení 
c) obecnímu úřadu vyzvat žadatelku p. D.K. o doplnění žádosti podkladem od MěÚ 

Lanškrou a případně jiného státního orgánu, kterým doloží svou sociální potřebnost  
d) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl pronájmu části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – bod 1p) 
 

5) Obecní zastupitelstvo revokuje: 
 

a) své rozhodnutí pod bodem 1d) usnesení č. OZ/06/10/08 v části schválení Kupní smlouvy 
a dohody o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a S.K., bytem XXX na prodej 
p.p.č. 4293/19 – zahrada o výměře 984 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní 
cenu 286.410,- Kč; 
 
své rozhodnutí pod bodem 1d) usnesení č. OZ/06/10/08 v části schválení Kupní smlouvy 
a dohody o zřízení předkupního práva mezi Obcí Rudoltice a S.K., bytem XXX na prodej 
p.p.č. 4293/20 – zahrada o výměře 930 m2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna za kupní 
cenu 274.450,- Kč. – bod 1f) 

 
6) Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 

 
a) zapojení do projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na území 

správního obvodu Lanškroun“; 
uzavření Dohody o partnerství k tomuto projektu s městem Lanškroun. 

b) odpovědět panu L., že nejpozději do října r. 2009 jsme povinni dokončit III. etapu obecní 
bytové výstavby, což je samo o sobě velice finančně náročné, a dále aktuálně čelíme 
sankcím, vyměřených v říjnu 2008 Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 81 mil. Kč, což nám nedovoluje uvolnit jakékoliv finanční 



prostředky na jakékoliv sponzorské dary 
c) přidělení sociálního bytu v domě čp. 265 číslo 8 o velikosti 1+1 p. D.K., bytem XXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
 
 
Ověřili:  Oldřich Rezek 
  Daniel Žáček 
 



 

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 
         

                    

srpen 
                          

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 32 --- --- 21 1 --- 

Kohoutová Erika 32 --- --- 21 1 --- 

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

Rezek Oldřich 32 --- --- 21 1 --- 

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

Skalický Tomáš 28 4 --- 19 1 2 

Stránská Iva 32 --- --- 21 1 --- 

Žáček Daniel 32 --- --- 21 1 --- 

 
 
 

 

Zastupitelé 
 

SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 228 3 0 

Kohoutová Erika 227 4 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 227 3 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 123 7 12 

Stránská Iva 222 4 0 

Žáček Daniel 227 2 2 

 


