
ZÁPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 24. 9. 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/27/08/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Usnesení Vlády ČR ze dne 22.3.2006 č. 286 ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní 

akce č. 05/16 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na 
programy bytové výstavby 

7) Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví obce 
(PF ČR – Obec Rudoltice) 

8) Směrnice obce Rudoltice o cestovních náhradách při tuzemských a zahraničních 
pracovních cestách 

9) Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie  
(Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 

10) Směnná smlouva na p.p.č. 4245/34, 4245/35 a 4245/23  
(Obec Rudoltice – O.P. a O.P.) 

11) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce,a.s.) 
12) Dohoda o vzájemném vyrovnání (Obec Rudoltice – Zámecký vrch, zemědělská 

společnost, s.r.o.) 
13) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Rudoltice 
14) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu PK v rámci Programu obnovy venkova v roce 

2010 – veřejný rozhlas 
15) Žádost o poskytnutí dotace (TJ Sokol Rudoltice) 
16) Žádost o bezplatné užívání části p.p.č. 417/1 (M.P.) 
17) Revize právních vztahů obce (Mgr. Jana Hamplová) 
18) Odpis nedobytných pohledávek za místní poplatek ze psů (r. 1996-2004) 
19) Odpis nedobytných pohledávek za odpady (r. 2002-2005) 
20) Výpověď z nájmu bytu (Z.S.) 
21) Různé 
22) 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 20.15hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  
 

• doplnění programu o bod č. 6a) – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 
23.9.2009, sp. zn. 62 Ca 32/2008, ve věci správní žaloby o přezkum 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 18.2.2008, č.j. R142/2007/02-04067/2008/310-Ku 
(STAVBY Rudoltice, přísp. org. – ÚOHS Brno) 

• doplnění programu o bod č. 11a) – Smlouva o dodávce a ochraně postupně 
předávaných údajů KN vedených v el. podobě (GEPRO spol. s r.o.) 

• doplnění programu o bod č. 13a) – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 001/2009/DSI (STAVBY Rudoltice, přísp. organizace – DS INTEX s.r.o.) 

• doplnění programu o bod č. 13b) – Nabídka pozemku ke zpětnému odkupu 
(ing. P.K.) 

• doplnění programu o bod č. 13c) – Místní program obnovy venkova obce 
Rudoltice 

• doplnění programu o bod č. 16a) – Žádost o souhlas s dočasným vyjmutím 
pozemku ze ZPF + souhlas s územním a stavebním řízením (A.B.) 

• doplnění programu o bod č. 16b) – Rozpočtové opatření PK č. 140 
• doplnění programu o bod č. 20a) – Návrh na postupný přechod správy 

obecního bytového fondu na obec, popř. obecní společnost 
• doplnění programu o bod č. 20b) – Valná hromada VISION Rudoltice s.r.o. 
• do bodu Různé - Sdělení Města Lanškroun o přijetí žáků do ZŠ v Lanškrouně 
           - Žádost o příspěvek (ZŠ a MŠ Rudoltice) 

- obecně závazné vyhlášky obce, nařízení obce 
- právní pomoc u žalob na vyklizení + výkony rozhodnutí 

 
 

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, Kohoutová 
 
 

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/27/08/09  
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod 1e) usnesení 
 - splněno (smlouva s PF) 
b) starostku obce k podpisu kupních smlouvy a dohod o zřízení překupního práva – bod 1f) 

usnesení 
 - splněno (smlouvy se S.K.) 
c) starostku obce k podpisu licenční smlouvy – bod 1g) usnesení 
 - splněno (GEPRO s.r.o.) 
d) starostku obce k podpisu licenční smlouvy – bod 1h) usnesení 
 - splněno (GEODIS Brno) 
e) starostku obce k podpisu dodatku smlouvy o dílo – bod 1i) usnesení 
 - splněno (Geodézie Lanškroun s.r.o.) 
f) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování – bod 1j) 

usnesení 
 - splněno (Mozaika) 

 
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 

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

Lanškroun a případně jiného státního orgánu, kterým doloží svou sociální potřebnost  
 - splněno 
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) 
 - splněno 
 
 
4) Stížnosti 
 
č. 18/2009 – nepořádek okolo domu ve vlastnictví manželů Z. – čp. XXX, čp. XXX a zahradě 

příslušící k bytu v domě čp. XX 
 - dne 9.9.2009 podán obecním úřadem podnět na MěÚ ŽP, Lanškroun – tento podal 

podnět k projednání přestupku na MěÚ Lanškroun 
 - stížnost je 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 
 - po výzvě obecního úřadu byl kompost p. Ch. odstraněn 
 - stížnost je uzavřena 
 
č. 24/2009 – stížnost na chování p. E.Ch. (čp. XXX), podaná p. K. dne 24.8.2009 
 - čtena odpověď stěžovatelce; stěžovatelce doporučeno podat návrhový přestupek na 

MěÚ Lanškroun  



 - stížnost uzavřena 
 
č. 25/2009 – stížnost na chování p. J.Ch. (čp. XXX), podaná stěžovatelem, který si nepřeje být 

jmenován dne 7.9.2009 
 - dne 15.9.2009 proběhlo MŠ  v bytě nájemníka 
 - 16.9.2009 stížnost uzavřena, poškození bytu nezjištěno, uváděné chování nájemník 

odmítá. Nájemník upozorněn na to, že při obdobné (opakované) stížnosti bude obecní 
úřad postupovat radikálnější cestou 

 
č. 26/2009 – stížnost na špatné zacházení se psem, kterého má v držení nájemnice BD XXX 

p. J.M., podaná p. P.Z. dne 9.9.2009 
 - 17.9.2009 provedeno ústní jednání s p. M., tato obvinění odmítá, štěkot psa se snaží 

eliminovat (již štěká mnohem méně než ze začátku), pes je v domě oblíben, dcera je 
na něj fixována 

 
č. 27/2009 – stížnost na hlučný provoz opravny a prodejny CARGET, s.r.o. se sídlem Rudoltice 

116, podaná dne 16.9.2009 p. M.Š. 
 - možnosti řešení projednány s MěÚ ŽP Lanškroun a dále s MěÚ – přestupkové 

oddělení; svoláno místní šetření v provozovně na 30.9.2009 
 - stížnost dosud není uzavřena 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
28.8.2009 

• jednání se zástupcem Komerční banky, a.s. 
 
31.8.2009 

• jednání se zástupcem společnosti Empemont ohledně projektu na veřejný rozhlas 
• kontrolní den 

 
1.9.2009 

• zajišťování certifikátu pro Czech POINT (ČP Ústí nad Orlicí) 
• jednání s nájemníkem ohledně vyklizení nemovitosti (nemovitost) 

 
2.9.2009 

• práce na systému Czech POINT s IT správcem 
 
3.9.2009 

• jednání s MěÚ, sociální odbor ohledně situace rodiny na Zámečku + MŠ 
 
4.9.2009 

• Policie ČR 



• jednání se zástupcem TJ Sokol Rudoltice a ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
7.9.2009 

• účast na jednání rodiny ze Zámečku s MěÚ, sociální odbor 
• jednání v sídle společnosti RK Mouřenín, Svitavy 

 
9.9.2009 

• jednání se zástupcem společnosti EKOTOXA, s.r.o. (protipovodňová a protierozní 
opatření v obci) 

 
10.9.2009 

• místní šetření, svolané MěÚ Lanškroun, stavební úřad v bytě p. Ch. čp. XXX 
• úřední den správce bytového fondu 

 
11.9.2009 

• schůzka se zástupcem Orlického deníku (podání inzerátů obcí) 
 
15.9.2009 

• jednání s místostarostou Města Lanškroun (souhrnné stanovisko k projektu fotovolt. 
elektrárně) 

• projednávání stížnosti – šetření v domě čp. 613 
• jednání v RK Mozaika 
• schůzka stavebně-bytové komise s budoucími nájemníky 

 
17.9.2009 

• seminář „DATOVÉ SCHRÁNKY“ (ÚP Hradec Králové) 
• projednávání stížnosti č. 26/2009 

 
18.9.2009 

• výslech na Policii ČR 
• trvalý pobyt p. Ř. 

 
20.9.2009 

• vítání občánků 
 
21.9.2009 

• projednávání kupních smluv s p. B. 
• řešení sousedského sporu o plot (K.-K.) 
• čerpání posledních finančních prostředků na tzv. limitkách (dotace) 

 
22.9.2009 

• ve spolupráci s PhDr. Staňkovou příprava žádosti o dotaci z POV 
• příprava OZ 

 
23.9.2009 

• ve spolupráci s PhDr. Staňkovou příprava žádosti o dotaci z POV 
• příprava OZ 
• jednání s MěP La 

 
24.9.2009 

• úřední hodiny správce bytového fondu 



• ve spolupráci s PhDr. Staňkovou příprava žádosti o dotaci z POV 
• příprava OZ 
 

 
 
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) Usnesení Vlády ČR ze dne 22.3.2006 č. 286 ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce  
č. 05/16 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové 
výstavby 
 
Bártlová – Svým usnesením č. 286 ze dne 22.3.2006 vzala Vláda ČR na vědomí Kontrolní závěr 
NKÚ z kontrolní akce č. 05/16, stanovisko MMR a MF k tomuto Kontrolnímu závěru a dále 
opatření realizovaná MMR s cílem odstranění nedostatků v Kontrolním závěru uvedených. Ve 
smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsem požádala Úřad vlády ČR 
o poskytnutí materiálu č.j. 222/06, které obsahuje výše uvedená stanoviska i opatření. Současně 
jsem požádala o poskytnutí stanovisek MMR a MF. Veškeré materiály byly OÚ poskytnuty. 
 
Konstatován materiál zaslaný Úřadem vlády ČR, a to: 
- Předkládací zpráva pro schůzi vlády 
- Stanovisko MMR 
- Opatření realizovaná MMR s cílem odstranění nedostatků 
- Stanovisko MF 
- Námitky MMR proti Kontrolnímu protokolu o kontrole č. 05/16 
- Rozhodnutí NKÚ o námitkách 
- Usnesení Kolegia NKÚ č. 5/XXII/2005 
- Metodika k podprogramům v oblasti bydlení pro rok 2006 
 
 
Bártlová – Po konzultaci s právní zástupkyní budou některé informace získané z těchto materiálů 
použity na obhajobu obce v souvislosti s povinností vrátit dotace.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení Vlády České republiky ze dne 22.3.2006 č. 286. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí materiál pro jednání Vlády ČR, č.j. 222/06, poskytnutý 
Úřadem vlády ČR obecnímu úřadu v elektronické podobě dne 10.9.2009 na základě žádosti  
o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    



PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
6a) Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2009, sp. zn. 62 Ca 32/2008, ve věci správní 
žaloby o přezkum rozhodnutí ÚOHS ze dne 18.2.2008, č.j. R142/2007/02-04067/2008/310-Ku 
(STAVBY Rudoltice, přísp. org. – ÚOHS Brno) 
 
Bártlová – Dne 23.9.2009 proběhlo soudní řízení ve věci správní žaloby o přezkum rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 18.2.2008, č.j. R 142/2007/02-04067/2008/310-Ku, kterou podala příspěvková 
organizace STAVBY Rudoltice proti ÚOHS Brno, účastníkem řízení byl i VISION Rudoltice 
s.r.o. Příspěvkovou organizaci opětovně zastupoval její právní zástupce Mgr. Rudolf Skoupý. 
Senát Krajského soudu v Brně rozhodl shodně jako v předešlé žalobě, a to tak, že žalobu 
příspěvkové organizace zamítl. Rozsudek byl vynesen včerejšího dne, písemné vyhotovení 
rozsudku proto dosud není k dispozici. Po poradě s právním zástupcem žádám zastupitelstvo  
o schválení podání další kasační stížnosti proti tomuto rozsudku, abychom využili veškeré 
možné právní kroky na obranu příspěvkové organizace, potažmo obce. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 62 Ca 32/2008,  ze 
dne 23. 9.2009. 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 
dne 23.9.2009 ve věci sp. zn. 62 Ca 32/2008, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí povinné právní zastoupení stěžovatele příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice, a to advokátem Mgr. Rudolfem Skoupým se sídlem ve Svitavách.  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví obce (PF ČR 
– Obec Rudoltice) 
 
Bártlová –  Jedná se o souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku ČR do 
vlastnictví obce u p.p.č.1712/1 (cesta u BD čp. 12) a 1716/4 (tr. trav. porost nedaleko domu  
p. Bajuszové). Obec Rudoltice nabyla vlastnické právo k těmto nemovitostem splněním 
podmínek, stanovených v § 2 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vlastnictví je 
prokázáno výpisem z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 342. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku 
České republiky do vlastnictví obce podle ust. § 2 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterým Pozemkový fond ČR a obec Rudoltice prohlašují, že obec Rudoltice nabyla 
vlastnické právo k nemovitostem evidovaným u KP Ústí nad Orlicí KÚ pro Pardubický kraj – 
p.p.č. 1712/1 o výměře 1931 m2 a 1716/4 o výměře 286 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto souhlasného prohlášení. 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Směrnice obce Rudoltice o cestovních náhradách při tuzemských a zahraničních pracovních 
cestách 
 
Bártlová – Do současné doby neexistovala žádná směrnice obce ohledně cestovních náhrad při 
pracovních cestách osob, zajišťujících určenou činnost pro obec, ať už jde o zaměstnance či 
zastupitele či osoby, zajišťující určenou činnost pro obec. Na dopracování této směrnice jsme se 
dohodli i s krajským úřadem. 
 
Čtena Směrnice obce Rudoltice „Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních 
cestách“. 
 
Bártlová – Směrnice je vnitřní věcí obce, ale i přesto jsem ji pro všechny případy zkonzultovala 
s pracovnicí krajského úřadu. Podle § 84 odst. 2 písm. t) zák. č. 128/2000 Sb., zák. o obcích 
(obecní řízení) je zastupitelstvu obce vyhrazeno „stanovit zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva obce“, a proto směrnici předkládám zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici obce Rudoltice „Cestovní náhrady při tuzemských a 
zahraničních pracovních cestách“, jejímž účelem je zajistit hospodárnost ve výdajích za cestovné 
a dodržování předpisů. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostku obce k podpisu této směrnice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
9) Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie (Město Lanškroun – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová –  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2009 schválilo prodloužení 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice ohledně výkonu některých 
činností obecní policie na území jiné obce, která obecní policii nezřídila, a to na dobu určitou - 
do 31.12.2010.  
Usnesením č. 335/2009 Rada města Lanškroun podle ust. § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, ve znění pozd. předpisů, rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Lanškroun a obcí Rudoltice ohledně výkonu některých činností obecní policie na území 
jiné obce, na dobu určitou do 31.12.2010, dle přílohy, podle které bude Městská policie 
Lanškroun na území obce Rudoltice vykonávat úkoly v rozsahu dle čl. 3 předmětné smlouvy. 
 
Předkládám nyní návrh veřejnoprávní smlouvy ve smyslu shora uvedených rozhodnutí OZ 
Rudoltice a Rady města Lanškroun. 
 



Čten návrh veřejnoprávní smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností 
obecní policie mezi Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, jejímž předmětem je úprava 
vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu sjednaných činností obecní 
policie na území jiné obce, která obecní policii nezřídila, a to na dobu určitou do 31.12.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
10) Směnná smlouva na p.p.č. 4245/34, 4245/35 a 4245/23 (Obec Rudoltice – O.P. a Mgr. O.P.) 
 
Bártlová – Na minulém zasedání zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění záměru směny těchto 
pozemků. Záměr směny byl zveřejněn na ÚD obecního úřadu ve dnech 28.8.-13.9.2009. Byla 
tedy splněna podmínka dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (obecní řízení), kdy bylo 
nutné nejprve zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce obecního úřadu záměr obce tyto 
pozemky směnit. Žádné námitky, ani návrhy k tomuto záměru nebyly obecnímu úřadu doručeny. 
Navrhuji proto Směnnou smlouvu mezi obcí Rudoltice a manžely P. ohledně  
p.p.č. 4245/34, 4245/35 ve vlastnictví obce a 4245/23 ve vlastnictví manželů P. schválit. 
 
Rezek – Tady nastala taková politováníhodná situace, kdy jsme netušili, že ochranné pásmo aleje 
zasáhne i ty parcely. 
Bártlová – Ochranné pásmo aleje tam bylo vždy, my jsme jenom netušili, že parcely jsou 
zaměřeny i do ochranného pásma, což je samozřejmě špatně. 
Rezek – Obec touto směnou ale naopak získá, protože prodáme dvě parcely a obdržíme ještě 
doplatek. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Rudoltice a O. P. a Mgr. 
O.P., oba bytem XXX, jejímž předmětem je směna pozemků  p.p.č. 4245/34 a 4245/35 ve 
vlastnictví obce Rudoltice za p.p.č. 4245/23 ve vlastnictví O.P. a O.P.  s tím, že O.P. a O.P. se 
zavazují zaplatit jako doplatek ceny nabývaných nemovitostí Obci Rudoltice částku 180.370,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce,a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o zřízení věcného břemene vedení NN k provozovně Frajman plast. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2003286/VB/1, Rudoltice, Frajman plast – vd NN, na nemovitostech zapsaných na LV 10001 pro 
obec a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce, a to p.p.č. 3446/1 a 3446/10, spočívající 
v zajištění strpění práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy a dále zdržet se po 
dobu trvání věcného břemene provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit 
spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či 
majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné 
z věcného břemene k zařízení distribuční soustavy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
 
11a) Smlouva o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů KN vedených v el. podobě 
(GEPRO spol. s r.o.) 
 
Bártlová – Licenční smlouvu s firmou GEPRO s.r.o. jsme schvalovali na jednom z minulých 
zasedání OZ. Nyní navrhuji schválit smlouvu o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů 
katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi firmou GEPRO s.r.o. a Obcí 
Rudoltice. Jedná se o data katastru nemovitostí, na která má obec 4x do roka bezplatně nárok 
(bezplatně pouze v elektronické podobě). Data jsou importována do programu MISYS, který si 
obecní úřad pořídil. Předmětem smlouvy je tedy předávání údajů katastru, o které obec k výkonu 
své působnosti požádá. Firma GEPRO je zprostředkovatelem předání údajů katastru a je povinna 
předání údajů katastru obci zajistit. Zprostředkovatel – GEPRO není oprávněna požadovat za 
předání údajů katastru obci ani za předané údaje katastru žádnou úplatu. 
 
Údaje katastru, které tímto způsobem získáme, NEJSME OPRÁVNĚNI ŠÍŘIT. Porušení 
tohoto zákazu je porušením pořádku na úseku katastru nemovitostí. Toto se týká všech 
údajů katastru, které budou obci předány. Toto ujednání bych velice ráda zdůraznila, neboť 
se mi před dvěma dny stalo, že osoba, která nebyla ani občanem naší obce, se na obecním úřadu 
domáhala informací o vlastnictví parcel na našem katastru konkrétní osobou. Údaje, které 
požadovala, nejsou veřejně přístupná a já jsem je odmítla vydat, což nebylo ze strany této osoby  
pochopeno. Údaje katastru, které tímto způsobem obec získá, lze použít pouze k výkonu 
působnosti obce, nikoliv k poskytování informací obecním úřadem! 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce a ochraně postupně předávaných 
údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi GEPRO spol. s r.o. se sídlem 
Štefánkova 52, Praha 5, jako zprostředkovatelem, a Obcí Rudoltice jako objednatelem, jejímž 
předmětem je bezúplatné zprostředkování předávání údajů katastru, o které Obec Rudoltice 
k výkonu své působnosti požádá s uvedením, že zprostředkovatelem předání údajů katastru je 
určena společnost GEPRO. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Zastupitelstvo obce ukládá všem pracovníkům obecního úřadu seznámit se s podmínkami 
nakládání s předávanými daty katastru nemovitostí, uvedenými ve Smlouvě o dodávce a ochraně 
postupně předávaných údajů katastru nemovitostí v elektronické podobě, a bezpodmínečně se 
jimi řídit. 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
 
12) Dohoda o vzájemném vyrovnání (Obec Rudoltice – Zámecký vrch, zemědělská společnost, 
s.r.o.) 
 
 
Bártlová –  Na základě Kupní smlouvy  ze dne 5.8.2005 obec Rudoltice nabyla od rodiny B. 
pozemkovou parcelu č. 4387 o výměře 29442 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Kupní smlouva 
obsahuje mj. i ujednání o tom, že „kupující nepřejímá s převáděnou nemovitostí žádné dluhy, 
závady, zástavy ani břemena a prodávající mu v tomto směru ručí“. Jedná se  
o pozemek, který obec hodlá prodat p. Bartošovi s tím, že zde postaví fotovoltaickou elektrárnu. 
Jak jsme však pouhým okem zjistili, na pozemku hospodařila zemědělská společnost. Nebylo 
těžké se dopátrat toho, že se jedná o Zámecký vrch, zemědělskou společnost s.r.o. Jak bylo 
následně od jednatele této společnosti i od původních majitelů zjištěno, předtím, než pozemek 
nabyla obec, měl tento pozemek v pronájmu právě Zámecký vrch, a to na základě nájemní 
smlouvy ze dne 17.9.1996 ve znění dalších dodatků. V nájemní smlouvě je pod bodem  
X uvedeno následující ujednání: 
„Dojde-li ke změně vlastnictví k pronajatému pozemku, vstupuje nabyvatel do právního 
postavení pronajímatele a nájemce je oprávněn zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu 
vlastníku, jakmile mu byla změna oznámena nebo nabyvatelem prokázána.“ 
V tuto chvíli se už asi nikdo nedopátrá toho, zda o existenci tohoto nájemního vztahu obec 
věděla (i přes ujednání v Kupní smlouvě shora). Zámecký vrch o prodeji pozemku věděl, neboť 
jak se podařilo zjistit, přestal původním majitelům nájem platit (obci však nájem nezačal platit). 
Dle sdělení jednoho z původních majitelů kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi obcí  
a původními majiteli vyhotovoval bývalý starosta.  
 
Podle dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 17.9.1996 lze nájemní smlouvu vypovědět 
v pětileté lhůtě, a to z důvodu stabilního hospodaření společnosti Zámecký vrch, zemědělská 
společnost s.r.o., a to ke dni 1.10. běžného roku. Toto ujednání je pro nás v tuto chvíli 
nemyslitelné, a proto došlo k dohodě o vzájemném vyrovnání, které předkládám ke schválení. 
Tato dohoda hovoří o úhradě ušlého budoucího výnosu, který je vztažen k pozemkové parcele  
č. 4387, a to ve výši 2,50 Kč/m2 plochy pozemku, tj. celkem 73 605,- Kč, kterou se obec 
zavazuje uhradit nejpozději do 31.12.2009. Pokud k úhradě nedojde, bude uzavřen nový nájemní 
vztah mezi obcí jako vlastníkem a Zámeckým vrchem jako nájemcem. 
 
S právní zástupkyní jsem hovořila o tom, zda má právo obec žádat po předešlých vlastnících 
náhradu škody ve výši dohodnutém vyrovnání se současnými nájemníky, a to z toho titulu, že 
v kupní smlouvě mezi předešlými vlastníky a obcí není uveden žádný nájemní vztah, který by 
s touto parcelou přecházel. Pokud bude zastupitelstvo požadovat, mohu zajistit právní výklad 
právní zástupkyně k této problematice.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o vzájemném vyrovnání mezi Obcí Rudoltice a 
společností Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o., jejímž předmětem je úhrada ušlého 
budoucího výnosu, který je vztažen k p.p.č. 4387 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví 
Obce Rudoltice, v celkové výši 73 605,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 



         Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
13) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
Bártlová – Dne 1.4.2009 nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb.,  kterým se mění zákon  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony (dále jen „novela zákona“). Touto novelou dochází mj.  i ke změnám  
v právní úpravě  dotýkající se zřizovacích listin příspěvkových organizací, zejména pak  § 27 
zákona řešícího přímo tuto problematiku. Dle čl. II. bod 2 přechodných ustanovení novely  
zákona je zřizovatel povinen přizpůsobit zřizovací listiny  svých příspěvkových organizací 
„aktuálnímu znění“ zákona č. 250/2000 Sb.,  a to do 7 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, tzn. 
do 31.10.2009. 
 
Konkrétně se jedná o hospodaření příspěvkových organizací s majetkem, svěřených jim  
do správy (nyní – předaný k hospodaření) a dále o přijímání peněžitých darů účelově neurčených 
– trvalý předchozí souhlas zřizovatele ve zřizovací listině (přijímání věcných darů takto ošetřit 
ve zřizovací listině nelze). U těchto darů bude zapotřebí vždy individuálního souhlasu 
zřizovatele pro každý dar. 
 
Z technických důvodů nemám, bohužel, dodatek č. 1 k dispozici. Bude předloženo ke schválení 
na příštím OZ. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o nabytí účinnosti zákona  
č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v důsledku 
čehož je nutné přizpůsobit stávající Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Rudoltice aktuálnímu znění tohoto 
zákona. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce předložit na zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu 
2009 dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
13a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI (STAVBY Rudoltice, přísp. organizace – 
DS INTEX s.r.o.) 
 
Bártlová – Příspěvková organizace STAVBY Rudoltice navrhuje uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI se společností DS INTEX s.r.o., kterým dojde ke změně 
termínu předání díla, a to z původního 10.9.2009 na 30.9.2009. Nejzazší termín nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí dle Smlouvy o poskytnutí dotace je stanoven na 19.10.2009. Tzn. 
že i po prodloužení termínu předání díla je dostatečné množství času zajistit vše potřebné 
v souvislosti s dotací. Dne 29.9.2009 bude probíhat kolaudace stavby. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 001/2009/DSI tímto dodatkem nejsou dotčena. 



 
Rezek – Jedná se o kolaudaci III. etapy výstavby, takže tímto skončí celá výstavba na Zámečku. 
Zřejmě se tam objeví nějaké závady a ty bude potřeba odstranit, proto dochází k té změně 
termínu. Uvažuje se také o tom, že činnost organizace STAVBY Rudoltice bude po skončení 
výstavby ukončena, nejpozději do 31.12.2009.  
Bártlová – Bude se kolaudovat 55 bytových jednotek, tj. 3krát bytový dům o 13 bytových 
jednotkách a 4krát bytový dům o 4 bytových jednotkách. 
Rezek – Jeden z velkých problémů je vlhkost, která částečně brání dalším stavebním pracím. Je 
určitě v zájmu obce a všech zastupitelů, aby ty nové byty „neležely ladem.“ 
Bártlová – Problémy s vlhkostí tam opravdu jsou a ze zkušenosti víme, jak to dopadlo u 
ostatních bytových domů, kde vlhkost byla ještě při jejich osídlování a teď tu jsou nemalé 
problémy s plísněmi. Takže bychom to osídlování neměli určitě uspěchat, mělo by se jednat o 
postupné osídlování. 
Rezek – Myslím si, že tohle by si měli zastupitelé po kolaudaci ohlídat, protože se samozřejmě 
jedná o požitky do obecní pokladny. 
Bártlová – Posunutí termínu neohrozí termín dle dotačních podmínek. Smlouva o poskytnutí 
dotace je z 19.10.2006 a podle podmínek musí být zkolaudováno do tří let od podpisu této 
smlouvy, tzn. že termín 30.9.2009 je v pořádku. 
Rezek – Je tam vlastně ještě rezerva. 
Skalický – V té smlouvě se společností DS INTEX je původní termín 10.9.2009, jsou tam nějaké 
sankce nebo penále? Já to stále nechápu. 
Bártlová – Penále ve smlouvě jsou, ale v případě, že schválíme tento dodatek, tak podle bodu 
číslo tři této dohody o změně termínu, se nemění jiná ujednání.  
Skalický – Proč tam jsou tedy ty penále? Za den je tam myslím penále 10.000,- Kč. Aby se 
najednou z 30.9. nestalo 19.10. 
Bártlová – To se stát nemůže, protože 29.9. je kolaudace. 
Rezek – Stavba byla v obrovském skluzu, tam se toho muselo spoustu dohánět. Ta stavba byla 
předávána za pochodu. 
Skalický – A přebíral si pan Sloupenský z DS INTEX tu stavbu? 
Rezek – Ano, přebíral. Ale pan Sloupenský byl velmi tolerantní, my jsme tam měli také nějaké 
resty. Jedná se jen o 20 dní, není to tak zásadní porušení. 
Skalický – To je 20 dní krát 10.000,- Kč pro obec. 
Bártlová – Ano, pokud se na tom nedohodneme. Pokud to nebude schváleno, bude pan 
Sloupenský platit penále 10.000,- Kč za den. 
Skalický – Každý stavebník by zajásal, kdybych si takhle nechal stavět dům, tak bych nakonec 
možná ani nic neplatil. 
Bártlová – Termín 10.9. tam byl stanoven právě proto, aby tu byla nějaká časová rezerva. 
Skalický – Tak proč se tam ty data píšou, to se mohlo napsat „plus mínus rok 2009?!“ 
Bártlová – Zeptám se tě Tomáši, chodíš na stavbu? 
Skalický - Jak to myslíš? 
Bártlová – Jestli se tam chodíš dívat, my tam chodíme pravidelně a já vím, že když se ta stavba 
přebírala, byla už minimálně 7 měsíců ve skluzu. 
Skalický – Nechodím se dívat, nechodím. Ale já se o tohle nehádám. Pan Sloupenský si tu 
stavbu převzal i s tím, že je 7 měsíců ve skluzu. A tenhle termín si určil pan Sloupenský nebo 
jste ho určili vy? 
Bártlová – Na něm jsme se dohodli. 
Skalický – Dobrá, tak k tomu tedy mohl říci svoje. Proč tam tedy ten termín uváděl? A toto dříve 
nevěděl než poslední týden v srpnu? 
Bártlová – Ale ta situace na stavbě se každý den mění. 
Skalický – Takže ten termín 30.9. se může klidně změnit. 
Rezek – Nemůže, protože už bude po kolaudaci. 
Bártlová – Ta situace se mění každý den, např. nedávno ukradli na stavbě kolem 20 radiátorů a 



druhý den se tam zase ztratil nějaký materiál malířům. 
Skalický – Samozřejmě. A za to zodpovídá obec? 
Bártlová – Ne, za to zodpovídá pan Sloupenský. 
Skalický – Tak proč o tom mluvíme, když ty radiátory nejsou obce. Byl tam ale termín 10.9., na 
tom se shodneme. 
Bártlová – Víš proč tam byl termín 10.9.? Protože jsme si původně mysleli, že termín kdy se 
musí doložit poskytovateli dotace pravomocné kolaudační rozhodnutí,  je 30.9. Ale není, je to 
termín 19.10. 
Skalický – Teď už je to dvacet dní, pak by to mohlo být i více a to jsou krásné peníze pro obec. 
Rezek – Ten Váš názor se mi zdá příliš krutý zvláště vůči projevené toleranci pana 
Sloupenského. A tu toleranci musíme projevovat vzájemně. 
Skalický – Jen aby se z té naší tolerance nestal precedent. 
Bártlová – Je dobré si uvědomit, co bychom mohli způsobit, kdybychom nepodpořili ten termín, 
což by pan Sloupenský zaplatil o 10.000,- Kč za den po termínu navíc a my bychom mohli také 
přijít o 70 mil. Kč. 
Skalický – A on se nám zavázal, že to v tom termínu udělá. 
Rezek – Pro nás je přece nejdůležitější zkolaudovat. Po termínu 30.9. máme ještě 14ti denní 
rezervu. 
Stránská – Když jsme přišli na stavbu ze začátku, přišli jsme do jednoho z těch domu a ten byl až 
po okna zelený a když jsme se zeptali bývalého stavbyvedoucí, jak je to možné, bylo nám 
sděleno, že ten dům byl postavený bez izolace apod. Myslím si, že můžeme panu Sloupenskému 
ještě poděkovat, určitě to pro něj nebyla lehká situace. A kdybyste se tam šel podívat teď, tak 
byste zjistil, že ten dům je opravdu tak mokrý, že se tam nedá pracovat a že opravdu musí čekat 
až ten dům vyschne, a to nikdo neovlivní. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI, jehož 
předmětem je změna termínu předání díla. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13b) Nabídka pozemku ke zpětnému odkupu (ing. P.K.) 
 
Bártlová –  Ing. K. uzavřel s obcí Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva na p.p.č. 
4245/38 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 996 m2. Dle sjednané dohody má obec 
předkupní právo při úmyslu prodeje tohoto pozemku dalšímu subjektu. Pan K. tedy touto 
nabídkou splňuje svou povinnost, která mu z této dohody vyplývá, a nabízí obci zpětný odkup 
této pozemkové parcely. Nákupní cena činila 289.060,- Kč. Obci je tento pozemek nabízen za 
cenu o 20 tisíc nižší, tedy za částku 269.060,- Kč. Případnému novému zájemci by pak byl 
ochoten nabídnout hotový projekt a stavební povolení. 
Konstatován snímek části katastru se zmíněnou parcelou a výpis z LV pořízené obecním úřadem 
ze systému MISYS. 
Konstatována Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva ze dne 14.10.2008 na p.p.č. 
4245/38 
 
Bártlová - S ohledem na finanční situaci obce navrhuji předkupního práva nevyužít. 
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že Obec Rudoltice na základě písemné nabídky ing. P.K. ze dne 
15.9.2009, doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 22.9.2009, nevyužívá svého 
předkupního práva k p.p.č. 4245/38 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a odmítá tak její zpětný odkup 
Obcí Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce dále upozorňuje současného vlastníka p.p.č. 4245/38 ing. P.K. na ustanovení 
čl. VI Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva ze dne 14.10.2008, obsahující další 
ujednání ohledně předkupního práva k předmětnému pozemku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13c) Místní program obnovy venkova obce Rudoltice 
 
Bártlová –  Pro to, abychom mohli žádat o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, je 
nutné být jednak v tomto programu přihlášen (což jsme) a jednak bychom měli mít místní 
program obnovy venkova. Aktualizaci č. 1 dle současných potřeb obce předkládám 
zastupitelstvu ke schválení. 
 
Čten návrh Místního programu obnovy venkova obce Rudoltice – Aktualizace č. 1. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci č. 1 Místního programu obnovy venkova obce 
Rudoltice jako program obnovy na roky 2010-2014. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 

14) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu PK v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 
– veřejný rozhlas 

 
 
Bártlová – Do 30.9.2009 přijímá kraj žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického 
kraje na rok 2010. Oslovili jsme společnost Empemont - pana Jaroslava Ulmana. Tato firma 
realizovala v minulých letech veřejný rozhlas v sousední obci Ostrov. Společně s panem 
Ulmanem jsem v minulých měsících byla na obhlídce tohoto rozhlasu u starosty obce Ostrov p. 
Moravce. Ve spolupráci s panem Ulmanem jsme navrhli projekt rekonstrukce a výstavby 
veřejného rozhlasu v naší obci a stanovili přibližnou cenu realizace tohoto projektu. Toto je 
potřeba mít zpracované pro podání žádosti o poskytnutí dotace. V momentě, kdy bude obec 
projekt realizovat (po rozhodnutí PK o dotaci), obec samozřejmě vyhlásí výběrové řízení dle 
zákona o veřejných zakázkách, což je mj. další podmínkou poskytnutí dotace. Tento projekt pak 
bude podkladem pro výběrové řízení. 
 



Návrh žádosti o poskytnutí dotace tedy zní na: Vysílací pracoviště s PC sestavou a 24 ks 
bezdrátových hlásičů v ceně 498 710 Kč bez DPH. Vše komplet s montáží, zaškolením, 
dopravou apod.  
 
Návrh projektu se samozřejmě postupně vyvíjel a původní návrh zněl na 32 ks bezdrátových 
hlásičů, což by však znamenalo částku necelých 800 tisíc včetně DPH.  
Při podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova v roce 2010 lze získat dotaci 
ve výši 50 % nákladů akce v běžném roce (dle mých posledních informací však půjde max.  
o částku 100 tisíc Kč). Dle mého názoru si obec původní návrh projektu, který by znamenal 
částku dofinancování obce ve výši cca 700 tisíc, nemůže dovolit. Proto budu navrhovat omezený 
počet bezdrátových hlásičů (viz návrh výše) s tím, že v případě potřeby je samozřejmě kdykoliv 
možné další hlásiče dodatečně doinstalovat. 
 
Konstatovány snímky katastru obce s vyznačením umístění bezdrátových hlásičů. 
 
Konstatovány Zásady pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků PK v rámci Programu 
obnovy venkova (staženy z webových stránek PK) – Dotační titul 3 (Oprava, rekonstrukce a 
výstavba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu) 
 
Dále předkládám zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice a 
PhDr. Janou Staňkovou se sídlem Knapovec, jejímž předmětem je vypracování a podání 
žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků PK v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 a 
to v rámci projektu „Rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu v obci Rudoltice“, to vše za 
úplatu 5.000,- Kč. Jedná se o vypracování a podání elektronické a tištěné žádosti, vypracování a 
kompletaci povinných příloh, kompletaci žádosti. 
 
Skalický – V televizi jsem slyšel, že jde toto hlášení poslat i SMS. Jak je tahle varianta finančně 
náročná? 
Bártlová – Tak na tuhle variantu jsem se neinformovala. 
Skalický – Smlouva s paní Staňkovou by se mohla použít i v budoucnosti? 
Bártlová – Ne. Tato smlouva je pouze na tuto konkrétní žádost o poskytnutí dotace. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 v rámci projektu 
„Rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu v obci Rudoltice“, a to na vysílací pracoviště s PC 
sestavou a 24 ks bezdrátových hlásičů v ceně 498.710,- Kč bez DPH. Vše včetně montáže, 
zaškolení a dopravy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a 
PhDr. Janou Staňkovou jako zhotovitelem, jejímž předmětem je vypracování a podání žádosti o 
dotaci z rozpočtových prostředků PK v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 a to 
v rámci projektu „Rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu v obci Rudoltice“, to vše za 
dohodnutou cenu ve výši 5.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



15) Žádost o poskytnutí dotace (TJ Sokol Rudoltice) 
 
 
Bártlová –  TJ Sokol Rudoltice žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ještě v letošním roce ve 
výši 15.000,- Kč jako část prostředků na zbudování opěrné betonové zdi, která je nutná pro 
dokončení tréninkového hřiště v prostoru za hlavním hřištěm. Toto umožní další vylepšení 
podmínek pro rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže, nejen v rámci fotbalových oddílů, školy, 
školky, ale i širší veřejnosti. Z žádosti dále vyplývá, že náklady na jednotlivé oddíly, provoz, 
údržbu hřiště a zázemí jsou tak velké, že je těžko pokrývají z vlastních zdrojů a nezbývá již na 
další vylepšení zařízení potřebného pro další rozvoj, a proto žádají o pomoc obec. Jak uvádějí, 
jsou ochotni po vzájemné domluvě a dle svých možností pomoci např. při údržbě a úklidu naší 
obce. Se zástupci TJ Sokol jsem si smluvila schůzku a o možnosti pomoci obce při údržbě a 
úklidu naší obce jsme společně diskutovali.  
Navrhuji dotaci ve výši 15 tisíc Kč TJ Sokol Rudoltice poskytnout ovšem za podmínky, že 
v příštím roce budou svými vlastními silami provádět úklid autobusových zastávek v obci – 
jedná se celkem o 5 zastávek. V současné době úklid zastávek funguje na dohody o 
provedení práce s několika místními občany a za každou zastávku je na konci roku 
vyplacena částka  5 000,- Kč, což je v úhrnu roční výdaj obce ve výši 25 000,- Kč. 
Domnívám se, že to bude mít navíc i výchovný efekt. Jak jsem již psala ve zpravodaji, 
nepořádek v autobusových zastávkách ve velké míře pochází od místního dorostu. Se zástupci  
TJ Sokol Rudoltice jsem hovořila v tom smyslu, že bylo by více než vhodné do úklidu zastávek 
zapojit právě místní mládež, alespoň si uvědomí důsledky svého chování či chování svých 
vrstevníků. 
Zda tato spolupráce bude fungovat, samozřejmě nelze v tuto chvíli stoprocentně tvrdit. Vše se 
však dá operativně řešit dle nastalé situace. V případě, že by obec nebyla spokojena s úklidem 
zastávek ze strany TJ Sokol Rudoltice, má obec možnost případnou dotaci v příštím roce o tuto 
částku pokrátit. Domnívám se však, že si TJ Sokol Rudoltice v případě navrhovaného vstřícného 
kroku ze strany obce v podobě poskytnutí této dotace musí zároveň uvědomovat, že v případě 
nedodržení navržené dohody se pak obec bude na případnou další dotaci pro TJ Sokol dívat 
odlišným způsobem. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Rudoltice ve výši 15 000,- Kč 
na spolufinancování zbudování opěrné betonové zdi nutné pro dokončení tréninkového hřiště o 
rozměrech 25x60 m v prostoru za hlavním hřištěm, to vše za předpokladu uzavření písemné 
dohody mezi Obcí Rudoltice a TJ Sokol Rudoltice o provádění pravidelného bezúplatného 
udržování čistoty a pořádku 5 autobusových zastávek v obci Rudoltice (mimo Zámeček) v období 
od 1.1. do 31.12.2010. 
Vyúčtování účelově určené dotace je TJ Sokol Rudoltice povinen předložit obci nejpozději do 
31.12.2009. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Žádost o bezplatné užívání části p.p.č. 417/1 (M.P.) 
 
 
Bártlová – Na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr pronájmu části p.p.č. 417/1. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu ve dnech 28.8.2009-13.9.2009. V tuto 



chvíli je již možné rozhodnout o žádosti paní P. na bezplatný pronájem části p.p.č. 417/1. Jedná 
se o část pozemku, který do současné doby měl v užívání ing. Z.T. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné užívání části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
ve vlastnictví Obce Rudoltice paní M.P., bytem XXX, a to za účelem zřízení zahrádky a posezení 
pro sebe a svou rodinu, to vše na dobu neurčitou za předpokladu, že bude předmětná nemovitost 
ze strany uživatelky řádně po celou dobu užívání udržována. Uživatelka není oprávněna na 
předmětné nemovitosti stavět stavby s pevným základem a zavážet břeh potoka vedoucího podél 
pozemku zeminou ani jiným odpadem. 
Uživatelka je povinna písemně oznámit obci převzetí nemovitosti k užívání od dosavadního 
uživatele, stejně jako případné ukončení užívání a následné předání nemovitosti v řádném stavu 
zpět jeho vlastníku, tj. Obci Rudoltice. Uživatelka je dále povinna umožnit zástupci obce jako 
vlastníku na jeho požádání vstup na předmětnou nemovitost. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepisu a podpisu dohody o bezplatném užívání 
části p.p.č. 417/1 paní M.P. za podmínek uvedených v  usnesení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16a) Žádost o souhlas s dočasným vyjmutím pozemku ze ZPF + souhlas s územním a stavebním 
řízením (Antonín Bartoš) 
 
Bártlová – Zastupitelstvu obce předkládám ke schválení žádost budoucího investora 
fotovoltaické elektrárny (dočasné stavby na 30 let) na p.p.č. 4387 o vyjmutí pozemku ze ZPF a 
dále žádost o udělení souhlasu s územním a stavebním řízením na projekt fotovoltaické 
elektrárny o výkonu 1,5 MWp na p.p.č. 4387, včetně oplocení a vedení kabelu – dle přiložené 
projektové dokumentace. 
 
Konstatována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uděluje p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas 
s dočasným vyjmutím celé plochy pozemku ze zemědělského půdního fondu, a to p.p.č. 4387 o 
výměře 29 422 m2, zapsaného u KÚ PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,5 
MWp – jako stavby dočasné na 30 let. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
„Fotovoltaický zdroj 1,5 MWp Rudoltice“. 
Zastupitelstvo obce uděluje p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas 
s územním a stavebním řízením na projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,5 MWp na p.p.č. 
4387, včetně oplocení a vedení kabelu dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 
Dotaz – Mohu se pane Skalický zeptat proč jste v tomto bodě hlasoval proti? 
Skalický – Kdo by se chtěl dívat na ta zrcadla. 
 
 
 
16b) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 140 
 
Bártlová – Jedná se o Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 140, týkající se zvýšení výdajů 
pro Sbory dobrovolných hasičů obcí na rok 2009. Zastupitelstvo PK schválilo naší obci 
neinvestiční dotaci na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH PK na 
rok 2009. Dotace již byla poskytnuta, prostředky pořízeny a dokonce byla dotace již vyúčtována. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 140, provedeného na 
základě schválení Zastupitelstva PK ze dne 18.6.2009 a usnesení č. Z/92/09, jehož předmětem je 
poskytnutí neinvestiční dotace obci Rudoltice na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotek SDH PK na rok 2009 ve výši 50.000,- Kč. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
17) Revize právních vztahů obce (Mgr. Jana Hamplová) 
 

Citován  
 

Úvod právního auditu 
 
Cílem právního auditu, tedy revize právních vztahů tak, jak vyplývají ze zápisů a usnesení 
zastupitelstva obce Rudoltice, byla zpětná kontrola schvalovacích aktů obce, schvalovacích 
procesů, kvality právních úkonů a jejich zákonných náležitostí.  
 
Práce na auditu byly zahájeny v září 2008, avšak následně musela být dokumentace odevzdána 
Policii ČR jako důkazní materiál pro závažnost některých jednání bývalého starosty obce. Proto 
je audit dokončován v termínu září 2009. To však nesnižuje jeho důležitost pro ucelený pohled 
na určité období rozhodování orgánů obce, právní kvality jejích úkonů, zachycení ustálené praxe 
v tom kterém období, a to už jak pro zpětný pohled (případná revize a náprava nesprávných 
rozhodnutí obce), tak jako zdroj pro budoucí nápravu nesprávných, avšak zažitých postupů.  
 
Audit upozorňuje na sporná či jinak podstatná usnesení či části zápisů ze zasedání 
zastupitelstev za relevantní období, hodnotí je, popř. uvádí podstatné poznámky, a v závěru 
provádí celkové hodnocení a doporučení vyplývající jak se zjištěných výsledků, tak ve vztahu 
k nutnosti učinit nějaké kroky, a doporučuje v některých ustálených praxích změny, pokud 
k těmto změnám již nebylo přistoupeno dříve po personální výměně vedení obce. S odstupem 
doby doznal text auditu určitých změn, kdy již nemá smyslu revidovat ty vztahy, které již 
byly velmi podrobně zpracovány do úředních podání – občanskoprávních žalob, trestních 



oznámení, žádostí o prominutí odvodů do státního rozpočtu, apod., ale pro úplnost mohou 
být texty základních podání (nebo výtahy z nich) následně přiloženy k auditu jako logická 
součást vzniklá v mezidobí, protože z nich vyplývá, jaká jednání jsou nyní předmětem 
přezkumu buď Policie ČR nebo nezávislých soudů.  
 
Pokud jde o volbu doby přezkumu, pak se realizoval za období 3 roky zpátky s ohledem na běh 
promlčecích dob, a audit je pro přehlednost členěn po jednotlivých letech. Popisná část je 
uváděna heslovitě, hodnocení pak tak, aby byl text srozumitelný pro zastupitele i případnou 
veřejnost, neboť materiál je veřejně přístupný podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, jako volně přístupná informace. Neobsahuje tedy striktně formálně-právní 
hodnocení, to je předmětem úředních podání ze zjištění vyplývajících, která jsou v případě zájmu 
rovněž na obci pro členy zastupitelstva k dispozici, ale srozumitelný textový materiál i pro laiky.     
 
 

Závěrečné shrnutí 
 
Z předložených usnesení tak, jak jsou popsána, popř. stručně komentována, připomenuta a 
hodnocena, vyplývá následující hodnocení a závěry: 

1. Kvalita zápisů ze zasedání zastupitelstva obce byla velmi nízká, a prakticky jen zcela 
výjimečně, v podstatě v ojedinělých případech (!) ze stovek usnesení a rozhodování, bylo 
zaznamenáno určité a srozumitelné rozhodnutí.  Pokud jde o určitost a srozumitelnost 
tak, jak stanoví jejich zákonné podmínky zákony (zákon o obcích, občanský zákoník, 
v některých případech obchodní zákoník), pak v rozhodování scházely běžně tyto údaje: 

a) Identifikace druhé smluvní strany 

b) Předmět smluv 

c) Katastrální údaje v případě nemovitostí 

d) Cokoli, co by identifikovalo, o co v dané smlouvě jde 

e) Čitelnost 

f) Projev vůle obce 

+ hlasování  

2. Důsledky této nekvality a podcenění formálních náležitostí by v podstatě mohly vést 
ke zpochybnění 90% smluvních závazků obce, kdyby na tom měl někdo zájem. 
Takový zájem zde neexistuje, ale například v případě reklamačních nároků apod. by 
mohla neplatnost smlouvy pro špatný schvalovací proces napadnout druhá strana, a vůči 
obci by nemusela např. plnit záruky. Tam, kde byl jasný požadavek druhé strany pro 
kvalitní schválení (úvěry bank), bylo usnesení zpracováno dokonale – a v ostatních 
záležitostech právě naopak – zápis obsahuje pouze glosovité záznamy, z nichž často 
nelze pochopit podstatu. Obec by se tak například v případě sporů mohla ocitnout 
v důkazní nouzi.   

3. Rovněž tak s ohledem na vydržecí dobu u nabytí nemovitostí v dobré víře po dobu 10 
let existuje po dobu 10 let nejistota těch, kteří takto v rozporu se zákonnými pravidly 
nabyli nemovitost, že tento prodej by mohl být zpochybněn.  



4. Trestní odpovědnost – zcela zásadní zjištění, které spolu se starostkou obce provedla 
autorka této revize již v průběhu přípravy auditu , a před jeho zadáním. Právní režim 
výstavby je již v šetření orgánů činných v trestním řízení nebo předmětem soudních 
žalob, zjištění vyplývají z těchto rozsáhlých a náročných podání, a proto jen ve stručnosti 
uvádím závažné dopady na obec, které toto závažné obcházení zákonů mělo pro obec: 

a) Doposud aktuální povinnost vrátit dotace a uhradit vysoké penále 

b) Postavení obce jako dlužníka státu (omezení přístupu k dotacím) 

c) Nutnost vynakládat nyní finanční prostředky na právní záchranu obce, na vedení 
soudních sporů proti těm, kteří se na účet obce obohatili, na vedení soudních sporů 
suplujících plnění podmínek dotace (nájemní byty) 

V každém případě škody obce dosáhnou řádově desítek, v horším případě stovek 
milionů korun, za podobný výkon samosprávy výše popsaným způsobem.  

 

5. Související záležitosti  

Revize právních vztahů tak, jak byla provedena, potvrdila jednoznačně správnost kroků 
realizovaných obcí od personálních změn, tedy zejména: 

a) Podání trestních oznámení 

b) Prověření právních vztahů 

c) Podání občanskoprávní žalob 

Jinou možnost ani obec nemá, pokud se dozví a zjistí tak rozsáhlou činnost protiprávní 
nebo nehospodárnou činnost.   

 

6. Nedodržování právních předpisů 

Nedodržování právních předpisů bylo zcela běžné, a to jak v individuálních záležitostech 
ad hoc (případ od případu – například opakující se nerespektování § 39 zákona o obcích), 
tak zejména v záležitostech výstavby, kdy zcela v rozporu s podmínkami poskytovatele 
dotace a zákonnými předpoklady obec konala tak, že zákon obcházela tak zásadním 
způsobem, že se to ani dobrou vírou nedá obhájit.  

Systém smluv ve vztahu k nositeli zakázky Stavby Rudoltice, které ji předaly Visionu, a 
následné zakázky subdodavelům Visionu, jsou natolik jasný překročením všech 
pravidel a zákonů ČR, že nezbylo nic jiného, než uvedené jednání podrobit 
trestnímu řízení.   

Uvedenými jednáními došlo k zásadnímu ohrožení ekonomiky obce, k vysokým 
finančním ztrátám, je zde podezření z možného střetu zájmů příslušníků rodiny 
starosty obce, podezření z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího 
majetku, překročení pravomoci a další.  
V případě, že by se tak již nestalo, bylo by závěrem doporučení této revize podání 
trestního oznámení a občanskoprávních žalob, ale protože řízení už běží, doporučení 



se zejména dotýkají zpětné identifikace určitých usnesení a listin, které na jejich 
základě vznikly, a to zejména pro účely obrany obce ve vztahu k dotačním titul ům, 
které má vrátit, a pro účely spisové dokumentace k soudům. Doporučení jsou 
obsažena v textu revize.  
Není naopak smysluplné napadat všechny úkony, a to ani tehdy, jeví-li se jako 
neplatné, pokud to nemá praktický efekt. Po určité době se nedostatky zhojí, tzn. po 
uplynutí doby, kdy již nelze právní úkony napadnout (promlčecí doba), právní 
jistota vznikne.  
Obec by se tedy měla držet doporučení uvedených v textu, protože některé vztahy je 
dobré rozkličovat a mít informace, a to s ohledem na vedené soudní spory. Tím se 
revize stává namísto sloužící k vyvození odpovědnosti (již se stalo) vůči odpovědným 
osobám nástrojem obrany, kdy některé listiny nám mohou pomoci se bránit nebo 
vyvodit odpovědnost vůči třetím osobám, a také je zachycen stávající stav, aby nebyl 
kladen za vinu nástupcům ve vedení obce.  
Tím je význam této revize ještě posílen, protože obranné kroky jsou nyní pro obec 
prioritní.  

 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s Právním auditem (revizí právních vztahů) usnesení 
zastupitelstva obce Rudoltice za období 07/2005-07/2007, zpracovaného Mgr. Janou 
Hamplovou, advokátkou se sídlem v Mohelnici. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Právní audit (revizi právních vztahů) usnesení zastupitelstva 
obce Rudoltice za období od 07/2005 – 07/2007, zejména Závěrečné shrnutí, zpracovaný  
Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou se sídlem v Mohelnici. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce provést úkony dle jednotlivých doporučení 
zpracovatele právního auditu. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
18) Odpis nedobytných pohledávek za místní poplatek ze psů (r. 1996-2004) 
 
Bártlová – účetní obce mi předložila seznam nedobytných pohledávek za místní poplatek ze psů 
za roky 1996 – 2004. Jejich celková výše je 400,- Kč. Pohledávky jsou již nedobytné s ohledem 
na jejich promlčení. 
 
Skalický – Za jak dlouho je poplatek promlčen? 
Bártlová – Jedná se o poplatek z let 1996 – 2004, takže promlčecí lhůta je 3 roky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek za místní poplatek ze psů z let 1996 
– 2004 v celkové výši 400,- Kč dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
19) Odpis nedobytných pohledávek za odpady (r. 2002-2005) 
 
 
Bártlová – účetní obce mi předložila seznam nedobytných pohledávek za odpady z let 2002-
2005. Jejich celková výše je 22 847,- Kč. Pohledávky jsou již nedobytné s ohledem na jejich 
promlčení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek za místní poplatek za odpady z let 
2002-2005 v celkové výši 22 847,- Kč dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20) Výpověď z nájmu bytu (Z.S.) 
 
 
Bártlová – Dne 16.9.2009 podal pan Z.S. výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 615, a to 
z rodinných důvodů. Běh 3-měsíční výpovědní lhůty dle občanského zákoníku, která mu počíná 
běžet 1.10.2009 již vzal na vědomí v žádosti, kterou sepisovala k jeho žádosti pracovnice 
obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 615, podanou dne 
16.9.2009 p. Z.S. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nového nájemníka. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20a) Návrh na postupný přechod správy bytového fondu na obec, popř. obecní společnost 
 
 
Bártlová –  S ohledem na skutečnost, že obec již končí obecní bytovou výstavbu, společnost 
VISION Rudoltice se v podstatě stane jednak technickými službami pro obec, již nyní se 
samozřejmě stará o údržbu celého bytového fondu, budu dále navrhovat postupný přechod 
správy bytového fondu na společnost ve vlastnictví obce, příp. obec, a to řádově během příštího 



roku. O této možnosti jsme již se zástupci společnosti správce bytového fondu několikrát 
hovořili, a to vždy v souvislosti s nastalými problémy, které jsem s nimi byla nucena řešit. Cílem 
je samozřejmě to, aby obec nebyla nucena na tuto správu i nadále vynakládat prostředky 
z rozpočtu obce, tedy aby i nadále byly náklady na nutnou správu bytového fondu pokrývány ze 
správcovských poplatků hrazených nájemníky. Po dokončení celé bytové výstavby bude celková 
suma správcovských poplatků následující:  
 
309 bytů x 95 Kč = 29 355 
94 bytů x 150 Kč = 14 100 
celkem 403 bytů =  43 455 Kč 
 
Předpokládám, že se pak platby sjednotí, může se potom jednat řádově o 40 tisíc Kč z plateb za 
správu měsíčně. 
 
Rezek - Když jsme se rozhodovali pro ten Mouřenín, jedním důvodem bylo i to, že s těmi byty 
budou spojeny nepříjemné věci. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce předložit do konce roku 2009 návrh řešení postupného 
přechodu správy bytového fondu na obec, společnost ve vlastnictví obce, popř. na jinou 
správcovskou společnost. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20b) Valná hromada VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Bártlová –  Dne 5.10.2009 v 17.00 hod. se bude konat Valná hromada společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. Programem valné hromady bude seznámení s výsledky hospodaření společnosti 
v roce 2008, rozdělení HV (ztráty) za rok 2008 a seznámení s výsledky hospodaření společnosti 
za období 01-08/2009. K výsledkům v letošním roce velice ráda konstatuji, že ztráta společnosti 
z loňského roku se již nyní rovná zisku v letošním roce. Jsme tedy již na svém. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání Valné hromady společnosti s ručením omezeným 
VISION Rudoltice s.r.o. se sídlem Rudoltice čp. 95, která se bude konat dne 5.10.2009 v 17.00 
hod. v kanceláři společnosti. Programem valné hromady bude seznámení s výsledky hospodaření 
společnosti v roce 2008, rozdělení HV (ztráty) za rok 2008 a seznámení s výsledky hospodaření 
společnosti za období 01-08/2009. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



21) Různé 
 

• Sdělení Města Lanškroun o přijetí žáků do ZŠ v Lanškrouně 
 

 
Bártlová – Dávám obecnímu zastupitelstvu na vědomí sdělení Města Lanškroun ohledně přijetí 
46 žáků ve školním roce 2009/2010 do ZŠ v Lanškrouně, kteří mají trvalý pobyt v obci 
Rudoltice. Ze zákona č. 561/2004 Sb. vyplývá pro naši obec povinnost úhrady neinvestičních 
nákladů naší obci Městu Lanškroun. Tyto náklady nám budou účtovány 2x ročně, a to za období 
září-prosinec 2009 v lednu 2010 a za období leden – červen 2010 v červenci 2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení Města Lanškroun ohledně povinnosti úhrady 
neinvestičních nákladů ve školním roce 2009/2010 za 46 žáků, kteří byli přijati do ZŠ 
v Lanškrouně a současně mají trvalý pobyt v obci Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 

• Žádost o příspěvek (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
 
Bártlová – Dne 23.9.2009 podala ZŠ a MŠ Rudoltice v zastoupení p. H.F. žádost  
o příspěvek ve výši 500,- Kč na ceny pro vítěze Drakiády, která se koná v sobotu 24.10.2009. 
Navrhuji žádosti vyhovět. 
 
Skalický – Já bych navrhoval schválit příspěvek vyšší, např. 1.000,- Kč. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Základní a Mateřské škole Rudoltice ve výši 
1.000,- Kč na ceny pro vítěze Drakiády, konané dne 24.10.2009. 
Základní a Mateřské škole Rudoltice se ukládá vyúčtovat obci Rudoltice poskytnutý příspěvek 
nejpozději do 30.11.2009. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 

• obecně závazné vyhlášky obce, nařízení obce 
 
Bártlová – Na základě podnětu některých občanů, ale např. i majitelů objektů v našem katastru 
určených k rekreaci dávám zastupitelstvu na zvážení schválení obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství (za umístění zařízení sloužících pro 
poskytování služeb, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za provádění 



výkopových prací, umístění stavebního zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, trvalého 
parkovacího místa, užívání prostranství pro kulturní a veřejné akce, reklamní akce...), dále 
obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. S vyhláškou o 
užívání veřejného prostranství by pak šlo ruku v ruce nařízení obce, kterým se vydává tržní řád. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh starostky obce vydat obecně závaznou vyhlášku  
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, obecně závaznou vyhlášku o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností a nařízení obce, kterým se vydává tržní řád. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vypracováním výše uvedených právních předpisů 
obce. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 

• právní pomoc u žalob na vyklizení + výkony rozhodnutí 
 
Bártlová – Od dubna 2009 probíhá jednoduše řečeno bezplatná „zkušební spolupráce“ s Mgr. 
Jiřím Hrubanem, který úzce spolupracuje s RK Mouřenín. Právní služby, týkající se vymáhání 
dlužného nájemného, což je dle Příkazní smlouvy o provádění správy domů součástí 
správcovského poplatku, a dále vymáhání pohledávek na dlužném nájemném a jeho 
příslušenství, vzniklých do dne 31.7.2008 je upraveno Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě, za což 
náleží správcovské společnosti 15% odměna z vymožených pohledávek, již provádí Mgr. Jiří 
Hruban pro RK Mouřenín. Co se týče právní pomoci ohledně vyklizení, tzn. oznámení o zániku 
náj. vztahu, výzvy k předání bytu a pokud nájemník nereaguje, pak i podávání rozhodčích, příp. 
soudních žalob na vyklizení bytů a samotný výkon rozhodnutí – to vše je předmětem shora 
uvedené bezúplatné „zkušební spolupráce“ s totožným advokátem Mgr. Hrubanem. 
 
Konstatován přehled podaných žalob od začátku spolupráce ke dni 10.9.2009 včetně vydaných 
pravomocných i nepravomocných rozhodnutí.  
 
Bártlová - Spolupráce s Mgr. Hrubanem funguje bez problémů. Zkušební bezplatná spolupráce 
nese své ovoce. Bezplatnou spolupráci však po Mgr. Hrubanovi nelze požadovat donekonečna, 
v tuto chvíli jde již skoro o půlroční spolupráci, a proto budu na příštím zasedání navrhovat 
uzavření smlouvy s tímto advokátem na spolupráci ohledně vyklizování neplatících nájemníků. 
Musím říci, že se již podařilo za pomoci Mgr. Hrubana vyklidit několik nájemníků, aniž by 
muselo být přistoupeno k samotnému výkonu rozhodnutí. Má to dvě obrovské výhody – jednak 
obec ušetří celkem hodně peněz už jenom tím, že neplatící nájemník neobývá vyklizovaný byt, 
obci tak nevznikají další a další pohledávky a naopak může v krátké době přidělit byt jinému 
platícímu nájemníkovi. Druhá výhoda je ta, že výkonem rozhodnutí vznikají další a další 
náklady, které nemusí být však po dlužníkovi vymoženy. Obec se operativně snaží v momentě, 
kdy dojde k nezaplacení 2- 3 nájmů, ihned zasáhnout, a to tak, že buď donutí nájemníka vše 
doplatit, příp. uznat dluh a uzavřít splátkový kalendář, pokud se tak nestane, dochází k vyklizení. 
Je třeba v takovýchto případech postupovat rychle, neboť nájemníci složili při podpisu nájemní 
smlouvy kauci podle občanského zákoníku ve výši tříměsíčního předplaceného nájmu, kterou si 
obec může vůči nájemníkovi započítat na svou pohledávku až po jejím pravomocném přisouzení. 
Je tedy třeba nenechat pohledávky narůst do velkých výšin, aby se pohledávka nelišila velkým 
způsobem od složené kauce. 



Dle mých informací Mgr. Hruban již i pro některé jiné obce provádí vymáhání místních poplatků 
(poplatky za psy, svoz odpadu). Obec bude v těchto dnech posílat upomínky místních poplatků 
za odpady, jedná se o více jak 400 občanů. I v této oblasti bych s ním v nejbližší době ráda 
spolupracovala. 
Je na uvážení zastupitelů způsob a výše úplaty za tyto služby. Mgr. Hruban navrhuje v podstatě 
dvě varianty – měsíční paušál (3-5 tisíc) nebo pevnou částku za každý spis (1 tis.). V případě, 
kdy dojde k úplnému vymožení částky (včetně nákladů), jeho náklady se samozřejmě hradí 
z vymožené pohledávky. O navržených částkách lze diskutovat. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o dosavadní spolupráci s 
advokátem Mgr. Jiřím Hrubanem se sídlem v Brně na vyklizování nájemních bytů ve vlastnictví 
obce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k předložení návrhu smlouvy o právní pomoci obci 
advokátem Mgr. Jiřím Hrubanem, AK Brno. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
22) Diskuse 
 
Nebyla. 
 
 
Zasedání skončeno ve  23.10 hod. 



Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/24/09/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2009 ve věci 

sp. zn. 62 Ca 32/2008, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. 
d) souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky do 

vlastnictví obce podle ust. § 2 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým 
Pozemkový fond ČR a obec Rudoltice prohlašují, že obec Rudoltice nabyla vlastnické 
právo k nemovitostem evidovaným u KP Ústí nad Orlicí KÚ pro Pardubický kraj – p.p.č. 
1712/1 o výměře 1931 m2 a 1716/4 o výměře 286 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

e) Směrnici obce Rudoltice „Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních 
cestách“, jejímž účelem je zajistit hospodárnost ve výdajích za cestovné a dodržování 
předpisů. 

f) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie mezi 
Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů, 
práv a povinností smluvních stran při výkonu sjednaných činností obecní policie na 
území jiné obce, která obecní policii nezřídila, a to na dobu určitou do 31.12.2010. 

g) uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Rudoltice a O.P. a Mgr. O.P., oba bytem XXX, 
jejímž předmětem je směna pozemků  p.p.č. 4245/34 a 4245/35 ve vlastnictví obce 
Rudoltice za p.p.č. 4245/23 ve vlastnictví O.P. a O.P. s tím, že O.P. a O.P. se zavazují 
zaplatit jako doplatek ceny nabývaných nemovitostí Obci Rudoltice částku 180.370,- Kč. 

h) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003286/VB/1, Rudoltice, 
Frajman plast – vd NN, na nemovitostech zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce, a to p.p.č. 3446/1 a 3446/10, spočívající 
v zajištění strpění práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy a dále zdržet 
se po dobu trvání věcného břemene provádění činností, které by ohrozily nebo mohly 
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit 
život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 
přístup strany oprávněné z věcného břemene k zařízení distribuční soustavy. 

i) uzavření Smlouvy o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů katastru nemovitostí 
vedených v elektronické podobě mezi GEPRO spol. s r.o. se sídlem Štefánkova 52, Praha 
5, jako zprostředkovatelem, a Obcí Rudoltice jako objednatelem, jejímž předmětem je 
bezúplatné zprostředkování předávání údajů katastru, o které Obec Rudoltice k výkonu 
své působnosti požádá s uvedením, že zprostředkovatelem předání údajů katastru je 
určena společnost GEPRO. 

j) uzavření Dohody o vzájemném vyrovnání mezi Obcí Rudoltice a společností Zámecký 
vrch, zemědělská společnost s.r.o., jejímž předmětem je úhrada ušlého budoucího 
výnosu, který je vztažen k p.p.č. 4387 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví Obce 
Rudoltice, v celkové výši 73 605,- Kč. 

k) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2009/DSI, jehož předmětem je změna 
termínu předání díla. 

l) aktualizaci č. 1 Místního programu obnovy venkova obce Rudoltice jako program 
obnovy na roky 2010-2014. 



m) podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 v rámci projektu „Rekonstrukce a 
výstavba veřejného rozhlasu v obci Rudoltice“, a to na vysílací pracoviště s PC sestavou 
a 24 ks bezdrátových hlásičů v ceně 498.710,- Kč bez DPH. Vše včetně montáže, 
zaškolení a dopravy; 
uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a PhDr. Janou 
Staňkovou jako zhotovitelem, jejímž předmětem je vypracování a podání žádosti o dotaci 
z rozpočtových prostředků PK v rámci Programu obnovy venkova v roce 2010 a to 
v rámci projektu „Rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu v obci Rudoltice“, to vše 
za dohodnutou cenu ve výši 5.000,- Kč. 

n) poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Rudoltice ve výši 15 000,- Kč na spolufinancování 
zbudování opěrné betonové zdi nutné pro dokončení tréninkového hřiště o rozměrech 
25x60 m v prostoru za hlavním hřištěm, to vše za předpokladu uzavření písemné dohody 
mezi Obcí Rudoltice a TJ Sokol Rudoltice o provádění pravidelného bezúplatného 
udržování čistoty a pořádku 5 autobusových zastávek v obci Rudoltice (mimo Zámeček) 
v období od 1.1. do 31.12.2010. Vyúčtování účelově určené dotace je TJ Sokol Rudoltice 
povinen předložit obci nejpozději do 31.12.2009. 

o) bezplatné užívání části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví Obce 
Rudoltice paní M.P., bytem XXX, a to za účelem zřízení zahrádky a posezení pro sebe a 
svou rodinu, to vše na dobu neurčitou za předpokladu, že bude předmětná nemovitost ze 
strany uživatelky řádně po celou dobu užívání udržována. Uživatelka není oprávněna na 
předmětné nemovitosti stavět stavby s pevným základem a zavážet břeh potoka 
vedoucího podél pozemku zeminou ani jiným odpadem. 

Uživatelka je povinna písemně oznámit obci převzetí nemovitosti k užívání od 
dosavadního uživatele, stejně jako případné ukončení užívání a následné předání 
nemovitosti v řádném stavu zpět jeho vlastníku, tj. Obci Rudoltice. Uživatelka je dále 
povinna umožnit zástupci obce jako vlastníku na jeho požádání vstup na předmětnou 
nemovitost. 

p) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 140, provedeného na základě schválení 
Zastupitelstva PK ze dne 18.6.2009 a usnesení č. Z/92/09, jehož předmětem je poskytnutí 
neinvestiční dotace obci Rudoltice na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotek SDH PK na rok 2009 ve výši 50.000,- Kč. 

q) odpis nedobytných pohledávek za místní poplatek ze psů z let 1996 – 2004 v celkové 
výši 400,- Kč dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

r) odpis nedobytných pohledávek za místní poplatek za odpady z let 2002-2005 v celkové 
výši 22 847,- Kč dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

s) poskytnutí příspěvku Základní a Mateřské škole Rudoltice ve výši 1.000,- Kč na ceny pro 
vítěze Drakiády, konané dne 24.10.2009. 

 
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) usnesení Vlády České republiky ze dne 22.3.2006 č. 286; 
materiál pro jednání Vlády ČR, č.j. 222/06, poskytnutý Úřadem vlády ČR obecnímu 
úřadu v elektronické podobě dne 10.9.2009 na základě žádosti  
o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  

d) rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 62 Ca 32/2008,  ze dne 23. 9.2009;  
 povinné právní zastoupení stěžovatele příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice, a to 
 advokátem Mgr. Rudolfem Skoupým se sídlem ve Svitavách. 
e) informace starostky obce o nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění 

zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v důsledku čehož je nutné 
přizpůsobit stávající Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Rudoltice aktuálnímu znění tohoto 
zákona. 

f) Dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Fotovoltaický zdroj 1,5 MWp 
Rudoltice“. (bod 7a) tohoto usnesení) 

g) Právní audit (revizi právních vztahů) usnesení zastupitelstva obce Rudoltice za období od 
07/2005 – 07/2007, zejména Závěrečné shrnutí, zpracovaný Mgr. Janou Hamplovou, 
advokátkou se sídlem v Mohelnici. (bod 8a) tohoto usnesení) 

h) výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 615, podanou dne 16.9.2009 p. Z.S. 
i) konání Valné hromady společnosti s ručením omezeným VISION Rudoltice s.r.o. se 

sídlem Rudoltice čp. 95, která se bude konat dne 5.10.2009 v 17.00 hod. v kanceláři 
společnosti. Programem valné hromady bude seznámení s výsledky hospodaření 
společnosti v roce 2008, rozdělení HV (ztráty) za rok 2008 a seznámení s výsledky 
hospodaření společnosti za období 01-08/2009. 

j) sdělení Města Lanškroun ohledně povinnosti úhrady neinvestičních nákladů ve školním 
roce 2009/2010 za 46 žáků, kteří byli přijati do ZŠ v Lanškrouně a současně mají trvalý 
pobyt v obci Rudoltice. 

k) návrh starostky obce vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností a nařízení obce, kterým se vydává tržní řád. 

l) informace starostky obce o dosavadní spolupráci s advokátem Mgr. Jiřím Hrubanem se 
sídlem v Brně na vyklizování nájemních bytů ve vlastnictví obce. 

 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

 
a) starostku obce k podpisu tohoto souhlasného prohlášení (bod 1d) tohoto usnesení) 
b) starostku a místostarostku obce k podpisu této směrnice (bod 1e) tohoto usnesení) 
c) starostku obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy (bod 1f) tohoto usnesení) 
d) starostku obce k podpisu směnné smlouvy (bod 1g) tohoto usnesení) 
e) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene (bod 1h) tohoto usnesení) 
f) starostku oce k podpisu smlouvy o  dodávce a ochraně postupně předávaných údajů 

katastru nemovitostí (bod 1i) tohoto usnesení) 
g) starostku obce k podpisu dohody o vzájemném vyrovnání (bod 1j) tohoto usnesení) 
h) starostku obce k sepisu a podpisu dohody o bezplatném užívání části p.p.č. 417/1 paní 

M.P. za podmínek uvedených v  usnesení (bod 1o) tohoto usnesení) 
i) pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění 

nového nájemníka. (bod 2h) tohoto usnesení) 



j) starostku obce vypracováním výše uvedených právních předpisů obce. (bod 2k) tohoto 
usnesení) 

k) starostku obce k předložení návrhu smlouvy o právní pomoci obci advokátem Mgr. Jiřím 
Hrubanem, AK Brno. (bod 2l) tohoto usnesení) 

 
4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 
a) všem pracovníkům obecního úřadu seznámit se s podmínkami nakládání s předávanými 

daty katastru nemovitostí, uvedenými ve Smlouvě o dodávce a ochraně postupně 
předávaných údajů katastru nemovitostí v elektronické podobě, a bezpodmínečně se jimi 
řídit. (bod 1i) tohoto usnesení) 

b) starostce předložit na zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu 2009 dodatek ke 
Zřizovací listině ZŠ a MŠ Rudoltice. (bod 2e) tohoto usnesení) 

c) starostce obce provést úkony dle jednotlivých doporučení zpracovatele právního auditu. 
(bod 8a) tohoto usnesení) 

d) starostce obce předložit do konce roku 2009 návrh řešení postupného přechodu správy 
bytového fondu na obec, společnost ve vlastnictví obce, popř. na jinou správcovskou 
společnost. 

e) Základní a Mateřské škole Rudoltice se ukládá vyúčtovat obci Rudoltice poskytnutý 
příspěvek nejpozději do 30.11.2009. (bod 1s) tohoto usnesení) 

 
5) Obecní zastupitelstvo prohlašuje: 

 
a) že Obec Rudoltice na základě písemné nabídky ing. P.K. ze dne 15.9.2009, doručené 

Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 22.9.2009, nevyužívá svého předkupního práva 
k p.p.č. 4245/38 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a odmítá tak její zpětný odkup Obcí 
Rudoltice. 

 
6) Obecní zastupitelstvo upozorňuje: 

 
a) současného vlastníka p.p.č. 4245/38 ing. P.K. na ustanovení čl. VI Kupní smlouvy a 

dohody o zřízení předkupního práva ze dne 14.10.2008, obsahující další ujednání ohledně 
předkupního práva k předmětnému pozemku. (bod 5a) tohoto usnesení) 

 
7) Obecní zastupitelstvo uděluje: 

 
a) p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas s dočasným 

vyjmutím celé plochy pozemku ze zemědělského půdního fondu, a to p.p.č. 4387 o 
výměře 29 422 m2, zapsaného u KÚ PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny 
o výkonu 1,5 MWp – jako stavby dočasné na 30 let; 

p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas s územním a 
stavebním řízením na projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,5 MWp na p.p.č. 4387, 



včetně oplocení a vedení kabelu dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
8) Obecní zastupitelstvo se seznámilo: 

 
a) s Právním auditem (revizí právních vztahů) usnesení zastupitelstva obce Rudoltice za 

období 07/2005-07/2007, zpracovaného Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou se sídlem v 
Mohelnici. 

 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
Ověřili:  Iva Stránská 
  Erika Kohoutová 
 



 

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   září 
 

 

 

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

Bártlová Lenka 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

Kohoutová Erika 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

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

Rezek Oldřich 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

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

Skalický Tomáš 28 4 --- 19 1 2 27 2 3 

Stránská Iva 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

Žáček Daniel 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

 
 
 

 

zastupitelé 
 

SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 260 3 0 

Kohoutová Erika 259 4 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 259 3 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 150 9 15 

Stránská Iva 254 4 0 

Žáček Daniel 259 2 2 

 


