
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 29. 10. 2009 

 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/24/09/09 
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní a mateřské školy Rudoltice 
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0324093469 ze dne 17.4.2008 (Česká spořitelna, a.s. 

– STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace) 
8) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 

nebytových prostor (Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
9) Odstoupení od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (R.K.) 

10) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti (Obec Rudoltice 
– RK Mozaika s.r.o.) 

11) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – V.P. a T.K.) 
12) Smlouvy o zřízení věcného břemene  

 (Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o.; M.F., M.H. – VČP Net, s.r.o. – Obec 
 Rudoltice; S.K.  – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice; K.J. a K.E. – VČP Net, s.r.o. – 
Obec Rudoltice; M.K. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice; M.N. a R.N. – VČP Net, 
s.r.o. – Obec Rudoltice; P.Ř. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice; P.S. – VČP Net, s.r.o. – 
Obec Rudoltice; J.S. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice; Č.Š. – VČP Net, s.r.o. – Obec 
Rudoltice; L.V. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice) 

13) Dodatek č. 6 k OZV obce Rudoltice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

14) Odpisový plán ZŠ a MŠ Rudoltice  
15) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 195 
16) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 5/2009 
17) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje – veřejnoprávní smlouva č. 1/2009 

(Město Lanškroun – Obec Rudoltice) 
18) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 (Krajský úřad 

Pardubického kraje – Finanční odbor) 
19) Protokol č. 7 o provedené kontrole použití finanční podpory na hospodaření v lesích pro 

rok 2009 (Krajský úřad Pardubického kraje – Odbor ŽP a zemědělství) 
20) Protokol o kontrolním zjištění na lesním majetku obce Rudoltice (Česká inspekce 

životního prostředí) 
21) Návrh na úpravu podmínek výplat částky 5.000,- Kč za ukončený školní rok v ZŠ 

Rudoltice 
22) Návrh na vypracování studie na rekonstrukci tělocvičny a přilehlých prostor 
23) Žádost o úplatný převod p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3 ve vlastnictví státu do vlastnictví 

obce pro účely výstavby cyklostezky 
24) Žádost o čerpání z Fondu rozvoje investičního majetku (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
25) Zrušení žádosti o bezúplatné užívání p.p.č. 417/1 (M.P.) 
26) Výpověď z nájmu bytu (K.J.) 
27) Návrh na změnu konání zasedání OZ 
28) Různé 
29) Diskuse 



 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
Omluveni: Kohoutová 
 
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. 5a) – Informace o soudních sporech -žaloby  
o vyklizení bytů (z důvodu vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti),  
o zaplacení finančních částek (cílové odměny vyplacené na základě usnesení 
bývalého starosty) 

• doplnění programu o bod č. 5b) – Smlouva o poskytování právní pomoci 
(Obec Rudoltice – Mgr. Jiří Hruban) 

• stažení bodu č. 9 a 10 z projednání –  
- Odstoupení od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního 

práva (R.K.)  
- Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje 

nemovitosti (Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
• doplnění programu o bod č. 11a) – Nabídka ke zpětnému odprodeji 

pozemku (CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.) 
• doplnění programu o bod č. 13a) – Dodatek č. 7 Nájemní smlouvy ze dne 

29.6.2006 (EKOLA České Libchavy, s.r.o. – Obec Rudoltice) 
• doplnění programu o bod č. 13b) – Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na služby 

spojené s tříděním odpadu (Obec Rudoltice – EKOLA České Libchavy s.r.o.) 
• do bodu Různé – Informace k zákonu č. 362/2009, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, 
v oblasti majetkových daní 

   - Webkamery 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

       PRO:  5     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 



 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Skalický, Rezek 
 

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

       PRO:  5     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/24/09/09  
 
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu tohoto souhlasného prohlášení (bod 1d) tohoto usnesení)  
 – s PF 
 - splněno 
b) starostku a místostarostku obce k podpisu této směrnice (bod 1e) tohoto usnesení)  
 – cestovní náhrady 
 - splněno 
c) starostku obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy (bod 1f) tohoto usnesení) 

- městská policie 
- splněno 

d) starostku obce k podpisu směnné smlouvy (bod 1g) tohoto usnesení) 
- pozemkové parcely v lokalitě Zámeček 
- splněno 

e) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene (bod 1h) tohoto usnesení) 
- ČEZ (vedení NN Frajman) 
- splněno 

f) starostku oce k podpisu smlouvy o  dodávce a ochraně postupně předávaných údajů 
katastru nemovitostí (bod 1i) tohoto usnesení) 
- GEPRO 
- splněno 

g) starostku obce k podpisu dohody o vzájemném vyrovnání (bod 1j) tohoto usnesení) 
- Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. 
- splněno 

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) 
- dohoda vypracována, žádost p. P. však zrušena 
- splněno 

i) pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění 
nového nájemníka (bod 2h) tohoto usnesení) 

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

usnesení) 
-  probíhají konzultace s pracovištěm MV, účinnost plánována od 1.1.2010 
-  nadále trvá 



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

 
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) 

 - splněno 
b) starostce předložit na zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu 2009 dodatek ke 

Zřizovací listině ZŠ a MŠ Rudoltice (bod 2e) tohoto usnesení) 
 - splněno 
c) starostce obce provést úkony dle jednotlivých doporučení zpracovatele právního auditu. 

(bod 8a) tohoto usnesení) 
 - probíhá 
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 

 - nadále trvá 
e) Základní a Mateřské škole Rudoltice se ukládá vyúčtovat obci Rudoltice poskytnutý 

příspěvek nejpozději do 30.11.2009 (bod 1s) tohoto usnesení) 
 - nadále trvá 

 
 
4) Stížnosti 
 
 
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 
 - dne 30.9.2009 proběhlo místní šetření 
 - stížnost uzavřena s tím, že není důvodná; v případě, že bude dle názoru stěžovatele 

hlučnost provozovny překračovat míru únosnosti, má právo požádat hygienickou 
stanici o její přeměření 

 
č. 28/2009 – stížnost na chování nájemníka BD čp. 624 p. P.H., podaná elektronickou cestou dne 

24.9.2009 p. T.R. 
 - s ohledem na skutečnost, že o problémy mezi nájemníkem p. P.H.  

a rodinou p. G. jsou opakující se, bylo provedeno několik dotazů (Policie ČR, 
Městská policie Lanškroun, ostatní nájemníci domu BD čp. 624); 

 - dne 8.10.2009 proběhlo ústní jednání, na kterém byly předestřeny všechny zjištěné 
skutečnosti a sděleno rodině stěžovatele, že stížnost není považována za důvodnou 
s ohledem na zprávy, které byly obecnímu úřadu k žádosti doručeny;  

 - při řešení stížnosti zjištěno, že rodinný příslušník stěžovatele (nájemnice) není 
přihlášen k trvalému pobytu v obci 

 - stížnost uzavřena, považována za nedůvodnou 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
 
25.9.2009 

• jednání s Mgr. Hamplovou, AK Mohelnice 
 
29.9.2009 

• jednání s PhDr. Staňkovou (dotace z rozpočtu PK – veřejný rozhlas) 
• kolaudace 7 bytových domů v lokalitě Zámeček 
• schůzka Stavebně-bytové komise (budoucí nájemníci) 

 
30.9.2009 

• řešení stížnosti č. 27/2009 
 
1.10.2009 

• jednání o prezentaci obce  
• jednání Školské rady 

 
5.10.2009 

• účast na slavnostním otevření nového pracoviště v Nemocnici v ÚO – magnetická 
rezonance 

• valná hromada společnosti VISION Rudoltice.s.r.o. 
 
6.10.2009 

• státní kontrola Krajské hygienické stanice PK 
 
7.10.2009 

• dovolená 
 
8.10.2009 

• audit Krajského úřadu Pardubického kraje 
• řešení stížnosti č. 28/2009 
• úřední hodiny správce bytového fondu 

 
12.10.2009 

• jednání s ředitelem spol. EKOLA České Libchavy, s.r.o.  
• jednání na MěÚ ŽP – fotovoltaická elektrárna 
• jednání v RK Mozaika  

 
13.10.2009 

• jednání se zástupcem ČS a.s. – refinancování úvěrů přísp. org. STAVBY Rudoltice 
• jednání se zástupcem spol. TREFA 
• schůzka Stavebně-bytové komise (budoucí nájemníci) 

 



14.10.2009 
• jednání se zástupcem správce bytového fondu 
• jednání s bývalým nájemníkem (vyklizení bytu – vlastnictví nemovitosti) 
• jednání Školské rady (schválení výroční zprávy) 

 
15.10.2009 

• kontrola České inspekce životního prostředí (lesy) 
• kontrola Krajského úřadu, Odbor ŽP a zemědělství (lesy) 

 
16.10.2009 

• 2x jednání s nájemníky, kteří dostali výzvu k vyklizení bytu z důvodu neplacení nájmu 
 
19.10.2009 

• příprava materiálů pro soudní jednání 
• jednání se zájemci o přidělení bytu 

 
20.10.2009 

• jednání s právní zástupkyní obce v AK Mohelnice (příprava na soudní jednání) 
 
21.10.2009 

• doplnění tr. oznámení pro Policii ČR 
 
22.10.2009 

• dovolená 
 
23.10.2009 

• jednání s ředitelem společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o. 
 
24.10.2009 

• schůzka s nájemníky domu čp. 619 
 
26.10.2009 

• dovolená 
 
27.10.2009 

• účast na soudním jednání (STAVBY Rudoltice, přísp. org. – J.S.) 
• jednání s práv. zást. obce Mgr. Hamplovou 
• převzetí bytu po zemřelém nájemníkovi 

 
28.10.2009 

• příprava na zasedání OZ 
 
29.10.2009 

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

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



 
5a) Informace o soudních sporech - žaloby na vyklizení bytů (z důvodu vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví nemovitosti), na zaplacení finančních částek (vyplacené cílové odměny na 
základě usnesení bývalého starosty) 
 
 
Bártlová – Dávám zastupitelstvu na vědomí stavy řízení následujících soudních žalob. 
 
Žaloby na vyklizení bytů (z důvodu vlastnictví nemovitosti) 

- v polovině r. 2009 podávala obec celkem 5 žalob na vyklizení bytu z důvodu 
vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti na straně nájemníka, příp. osoby v bytě 
bydlící ke dni uzavření nájemní smlouvy 

- 4 žaloby již byly obcí vzaty zpět z důvodu následného dobrovolného vyklizení bytů 
ze strany nájemníků, náklady soudního řízení hradí vyklizení nájemníci 

 
 
Žaloby o zaplacení finančních částek (vyplacené cílové odměny v červnu 2008 na základě 
usnesení bývalého starosty ze dne 31.12.2007)  
 
V loňském roce obecní společnosti VISION Rudoltice, s.r.o. a STAVBY Rudoltice, přísp. 
organizace podávaly celkem 3 žaloby o zaplacení finančních částek, kterými se domáhaly 
vrácení vyplacených odměn. Do dnešního dne vydaly soudy celkem 2 meritorní rozhodnutí, a to 
v květnu letošního roku platební rozkaz, proti kterému byl protistranou podán odpor a řízení tedy 
pokračuje, a dále byl tento týden vydán rozsudek, který je dosud nepravomocný. Obě rozhodnutí 
byla vydána ve prospěch obecních společností. Řízení ohledně třetí žaloby nebylo dosud 
zahájeno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o stavu soudních řízení, vedených 
Obcí Rudoltice o vyklizení bytu z důvodu vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti určené 
k bydlení na straně nájemníka nebo osoby v bytě bydlící ke dni uzavření nájemní smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o stavu soudních řízení, vedených 
společností VISION Rudoltice s.r.o. a příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice ohledně 
cílových odměn vyplacených v červnu 2008 na základě usnesení bývalého starosty obce ze dne 
31.12.2007. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
5b) Smlouva o poskytování právní pomoci (Obec Rudoltice – Mgr. Jiří Hruban) 
 
 
Bártlová – Na minulém zasedání jsem zastupitelstvo informovala o přípravě smlouvy  
o poskytování právní pomoci s Mgr. Jiřím Hrubanem, advokátem se sídlem v Brně, který do 
současné doby bezplatně provádí právní pomoc v souvislosti s agendou bytů v našem vlastnictví. 
Předkládám tedy návrh smlouvy. Kromě agendy bytů provádí Mgr. Jiří Hruban i pro jiné obce 
vymáhání místních poplatků – v našem případě by se jednalo o místní poplatek za odpady  
a za psy. Tato služba je v návrhu smlouvy také zahrnuta. 
 
Čtena Smlouva o poskytování právní pomoci. 
 



Bártlová - Jak jsem již na minulém zasedání uvedla, vymáhání dlužných pohledávek 
v souvislosti s byty je součástí Příkazní smlouvy se správcem bytového fondu RK Mouřenín, 
s.r.o. a tedy náklady spojené s touto činností jsou v režii správce bytového fondu. Jak jsme také 
již hovořili, uvažujeme o přechodu správy bytů na obec nebo obecní společnost, a proto je ve 
smlouvě o poskytování právní pomoci zmíněna i právní pomoc v souvislosti s vymáháním 
pohledávek. Do doby, kdy správu bytů bude provádět současný správce, však náklady s tímto 
spojené nebudou obci účtovány, s čímž je Mgr. Hruban i správce RK Mouřenín srozuměn. Ke 
každé faktuře bude samozřejmě doložena i specifikace služeb.  
 
Uvedu příklad: Nájemník neplatí nájem, dojde k naplnění rozvazovací podmínky v nájemní 
smlouvě (pokud ji obsahuje) a začíná koloběh: Výzva k vyklizení, příp. rozhodčí žaloba o 
vyklizení a dále rozhodčí žaloba o zaplacení dlužného nájemného. Obci budou v době, kdy 
příkazní smlouva s RK Mouřenín bude v platnosti, účtovány pouze paušální náklady za 1 spis 
(vyklizení bytu), dlužné nájemné je součástí správcovství RK Mouřenín. V momentě, kdy dojde 
ke změně správcovství, budou hrazeny obcí již paušální náklady na oba spisy - to vše kromě 
případů zastoupení v řízení před soudy a rozhodčími orgány, kdy jsou náklady řízení přiznané 
soudcem nebo rozhodcem zaplacené protistranou a u exekučního vymáhání, pokud jsou přiznány 
a vymoženy, v ostatních případech budou řešeny ad hoc. 
 
Bártlová – Je třeba se nyní rozhodnout, jakým způsobem bude stanovena paušální částka 
(poštovné, hovorné a administrativní náklady) – buď ve výši 5.000,- Kč měsíčně nebo 1.000,- Kč 
za každou věc předanou advokátovi. Je třeba se rozhodnout, co se obci vyplatí více. 
 
Bártlová – Dnes mi měl Mgr. Hruban ještě doložit seznam věcí, které v současné době řeší, ale 
nedorazil ke mně. Je jich ale celkem hodně. 
Skalický: To je kolik? 
Bártlová – Před 14ti dny jsme v podstatě dávali výzvu k vyklizení dalším 14ti nájemníkům. 
Skalický – To by znamenalo 14 x 1.000,- Kč, tedy 14.000,- Kč. 
Bártlová – Ano, to by znamenalo 14 x 1.000,- Kč a nebo je tu druhý návrh 5.000,- Kč měsíční 
paušál. Musíme se rozhodnout, zda budeme platit 5.000,- Kč měsíční paušál bez ohledu na to, 
kolik spisů vyřídí a nebo 1.000,- Kč za každou věc předanou k vyřízení. V tuhle chvíli by se nám 
ta druhá varianta určitě nevyplatila, protože těch spisů je opravdu hodně. 
Skalický – Ta smlouva je na rok? 
Bártlová – Smlouva je na dobu neurčitou, dá se vypovědět do 3 měsíců. 
Skalický – Teď pro nás může být lepší platit 5.000,- Kč měsíčně, ale za dva nebo tři roky to 
může být jinak. 
Rezek – Já si myslím, že ta situace bude stále horší. Bude přibývat více lidí a s nimi i více 
podobných problémů. 
Bártlová – V současné době je velká nezaměstnanost. Samozřejmě, že v případech zastoupení 
před soudy a rozhodčími orgány, pokud částku za soudní řízení soud přiřkne a vymůže, tak obec 
naplatí stejně tak u exekučního vymáhání pohledávek. 
Skalický – A Mgr. Hrubanovi je to jedno? 
Bártlová – Ano, jemu je to jedno. Chci dodat ještě jednu věc, jsou tam zahrnuty i paušální 
náklady za vymáhání dlužných pohledávek, jak jsem vám minule říkala, to je teď součástí 
příkazní smlouvy s Mouřenínem. Domluvila jsem se s ním, že míníme převzít tu správu na sebe, 
tzn. že pak už to nebude součástí příkazní smlouvy a nemuseli bychom dělat dodatek. Jsme 
domluveni tak, že teď bude fakturovat pouze ty „vyklizovačky“ a to vymáhání dlužných 
pohledávek účtovat nebude. Ještě si je třeba uvědomit, že se budou vymáhat místní poplatky a 
letos jsme rozesílali přes 400 upomínek. Já bych v tuhle chvíli byla pro měsíční paušál 5.000,- 
Kč. 
Skalický – A dále se uvidí, může to tak být do konce roku a uvidíme, jestli se to vyplatí. 
Kdybychom měli teď zaplatit 1.000,- Kč za každou věc zaplatili bychom 14.000,- Kč, to bychom 
měli zaplaceny jakoby 3 měsíce. A pokud proti tomu Mgr. Hruban nic nemá … 
Bártlová - On sám mi řekl, že ta částka je víceméně na administrativní výlohy, počítá s tím, že si 



vydělá tak, že ostatní náklady z  lidí vymůže. A zatím musím říct, že se mu to daří dost i 
mimosoudní cestou, že se lidi vylekají. K výkonu rozhodnutí jako takovému zatím ještě nedošlo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Obcí 
Rudoltice jako klientem a Mgr. Jiřím Hrubanem jako advokátem, jejímž předmětem je správa, 
inkasování a vymáhání pohledávek klienta z titulu dlužného nájemného a dalších pohledávek 
z práv k bytům a agenda vyklizení bytů, exekuční a agenda vymáhání místních poplatků, a to na 
dobu neurčitou za odměnu a náklady právní pomoci uvedené v čl. IV Smlouvy o poskytování 
právní pomoci, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
6) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní a mateřské školy 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.  
 
Čten Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Rudoltice. 
 
Skalický – S paní ředitelkou to bylo konzultováno? 
Bártlová – Ano, to bylo. Jenom jeden bod jsme spolu konzultovaly vícekrát a to: cituji 
„Příspěvková organizace je oprávněna svěřený majetek pronajímat třetím osobám (mluvíme o 
svěřeném majetku v budově školy) za podmínek stanovených touto zřizovací listinou s cílem 
zlepšení jejího financování. Zároveň svěřením majetku organizaci nebrání obci jako vlastníku 
v jeho bezúplatném využití, a to jak pro vlastní potřeby, tak pro potřeby třetích osob.“ Paní 
ředitelka se domáhala toho, aby tam byl doplněn dovětek: „po předchozí domluvě s ředitelkou.“ 
Vyměnily jsme si takhle pár e-mailů, kde jsem ji vysvětlovala, že pokud tam ten dovětek dáme, 
obec se vystavuje riziku, že pokud s tím poté paní ředitelka nebude souhlasit, obec si nebude 
moci se svým majetkem nakládat tak, jak chce ona, a dále jsem ji vysvětlila, že každý správný 
starosta a zastupitel se s ředitelkou samozřejmě předem domluví, ale že i to současné ujednání 
v podstatě ani neříká, že se nemusí domluvit, ani neříká, že se musí domluvit. Tohle jsem jí v 
posledním e-mailu vysvětlila a paní ředitelka mi již neodpověděla. Bylo to konzultováno 
s právní zástupkyní obce, která mi potvrdila, že to opravdu nemám měnit, že to prostě vždycky 
záleží na tom, jak spolu budou vycházet a opravdu, že když tam tu podmínku dáme, tak bychom 
mohli vše zkomplikovat. 



Rezek – Jsem překvapen, že když tu schvalujeme takto důležitý dokument, že tu není paní 
ředitelka přítomna. 
Bártlová – Paní ředitelka měla několik připomínek a skoro všem bylo vyhověno. Věděla, že se to 
tu dnes projednává, dnes odpoledne jsme si ještě mailovaly. 
Skalický – Za rok může vést obec např. nějaký podnikatel a tohle je smlouva „na věky“. Berme 
to jako alternativu a může se stát cokoli, takže obec má právo ve škole např. zaparkovat traktory 
nebo umístit nějakou kovovýrobu. 
Bártlová – To už jsou absurdní věci. To samé právo má ale i paní ředitelka. Musím říct, a paní 
ředitelka si to musí uvědomovat, že tímto dodatkem získává mnohem větší dispozici s majetkem, 
který dostala od obce do hospodaření. Původní zřizovací listina byla mnohem přísnější a tento 
dodatek jí dává větší pravomoce. Teď má možnost např. cituji: „Příspěvková organizace je 
oprávněna nabít do svého vlastnictví bez dalšího zvláštního souhlasu zřizovatele tento majetek, 
se kterým je oprávněna samostatně hospodařit např. drobný dlouhodobý hmotný majetek do 
pořizovací ceny 40.000,- Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek do pořizovací ceny 60.000,- 
Kč.“ Dříve musela mít skoro ke všemu souhlas zřizovatele. Podle mě každý starosta nebo 
zastupitelstvo se bude nejdříve ptát, co na to říká ředitel, ale tu podmínku bych tam nedávala. Jak 
tu říkáš ty Tomáši, tak za rok může vést obec podnikatel, ale stejně tak tu za rok může být i jiný 
ředitel. 
Skalický – Nemohlo by tam být alespoň třeba napsáno „po oboustranné dohodě“, aby to bylo 
stejné pro obě strany. 
Bártlová – Podle mě to toto ujednání ani nevylučuje ani nepřikazuje. Opravdu jsem tuhle 
připomínku konzultovala s právní zástupkyní a ta mi řekla, že takto to má hodně obcí, že dělala 
několik takových zřizovacích listin a že to tak mám nechat. Paní ředitelka, jak říkal pan Rezek, 
mohla přijít a tady se o to poprat, ale my jsme si spolu mailovaly a na můj poslední e-mail už mi 
neodpověděla. Psala jsem jí přesně to, co tu říkám vám: Každý řádný starosta a každé 
zastupitelstvo se nejdříve podle mě paní ředitelky zeptá. 
Rezek – Každý jsme měli tento dokument aspoň týden doma a mohli si ho prostudovat. Myslím, 
že takhle jak to bylo řečeno, je to průchodné a měli bychom to schválit. 
Bártlová – Nevybavuji si žádný případ, kdy by obec přišla a řekla - tohle si teď budeme 
pronajímat a vy do toho nebudete mluvit. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje vydání Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy  
a mateřské školy Rudoltice, IČ: 61234125, se sídlem Rudoltice čp. 200, vydané formou nového 
plného znění usnesením Zastupitelstva obce Rudoltice, č.j. OZ/28/02/08-1c) ze dne 28.2.2008. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0324093469 ze dne 17.4.2008 (Česká spořitelna, a.s. – 
STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace) 
 
 
Bártlová – Zastupitelstvo předběžně schválilo záměr příspěvkovou organizaci STAVBY 
Rudoltice zrušit nejpozději do konce t.r. Na základě tohoto záměru došlo k jednání obce 
s Českou spořitelnou, a.s. ohledně refinancování 2 úvěrů, které si příspěvková organizace 
STAVBY Rudoltice vzala za účelem dofinancování bytové výstavby v obci, a to tak, že bude 
uzavřena nová úvěrová smlouva s obcí Rudoltice, na kterou po zániku příspěvkové organizace ze 
zákona přejdou její veškeré závazky a pohledávky. S ohledem na skutečnost, že překlenovací 
úvěr ve výši 10 milionů Kč, který byl zhruba bez 250 tisíc Kč kompletně vyčerpán v druhé 



polovině měsíce června loňského roku (těsně před odvoláním starosty Kolomého a statutárních 
zástupců obecních společností) a který měl být kompletně splacen s ukončením III. etapy bytové 
výstavby, je třeba uzavřít prozatím dodatek ke smlouvě o úvěru s tím, že se konečný termín 
splatnosti úvěru mění a nově ujednává nejpozději do 30.11.2009. Do tohoto termínu bude 
připraveno uvedené refinancování obou úvěrů příspěvkové organizace. O podmínkách nového 
úvěru se aktuálně jedná. 
 
Stav zůstatků výše zmíněných úvěrů příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice k 1.10.2009 je: 
dlouhodobý investiční úvěr: 22 083 352,- Kč 
krátkodobý překlenovací úvěr: 9 744 253,- Kč. 
 
Bártlová – Tento dodatek řeší pouze to, že se mění datum konečné splatnosti namísto 30.9. na 
30.11. a je to jenom proto, aby se stihly refinancovat ty 2 úvěry shora a připraví se jeden nový. 
Mohu zatím říct asi tolik, že už nám bylo naznačeno, o jaké splátky by se mohlo jednat a budou 
v podstatě totožné s těmi splátkami dlouhodobého překlenovacího úvěru. Takto bychom měli 
správně podle té staré uvěrové smlouvy dne 30.9. zaplatit najednou 10 mil. Kč. Jen bych chtěla 
ještě říci, že překlenovací úvěry se tu braly vícekrát, tohle není první. Jak se řešila splátka úvěru? 
K datu, kdy se měl překlenovací úvěr zaplatit, se neplatily faktury a nashromáždily se potřebné 
finance, úvěr se jednorázově splatil a vzápětí se vzal nový. Toto my už samozřejmě neuděláme a 
ani nemůžeme udělat. Tohle je opravdu úkrok od spořitelny, a to v tom dobrém smyslu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0324093469 ze dne 
17.4.2008 mezi Českou spořitelnou, a.s. a příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice, jehož 
předmětem je změna způsobu splácení úvěru a datum konečné splatnosti úvěru, který je nově 
tímto Dodatkem stanoven do 30.11.2009 včetně. 
Zastupitelstvo obce pověřuje statutárního zástupce příspěvkové organizace Oldřicha Rezka 
k podpisu tohoto dodatku.  
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 
prostor (Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
 
 
Bártlová – Počátkem měsíce srpna zemřel nájemník bytu č. 10 v domě čp. 261 a tak zanikla i 
nájemní smlouva k tomuto bytu. Jedná se o byt dole v obci, tzn. že zprostředkování nového 
nájemníka provede opětovně Realitní a dražební společnost Mozaika s.r.o. se sídlem v Žichlínku, 
provozovna Lanškroun, Nádražní 90. Navrhuji proto schválení dalšího dodatku, a to ohledně 
tohoto konkrétního bytu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi Obcí Rudoltice jako zájemcem a 
REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, kterým se 
rozšiřuje seznam nemovitostí uvedených v čl. I., a to o byt č. 10 v III. nadzemním podlaží domu 
čp. 261. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Odstoupení od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (R.K.) 
 
Staženo z projednání. 
 
 
10) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti (Obec Rudoltice – 
RK Mozaika s.r.o.) 
 
Staženo z projednání. 
 
 
11) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – V.P. a T.K.) 
 
 
Bártlová – Jedná se o kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu na další 
pozemkovou parcelu v lokalitě Zámeček, a to parcelu č. 4245/13 za vzájemně ujednanou kupní 
cenu ve výši 275.330,- Kč.  
 
Konstatována Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu. 
 
Bártlová – S Mozaikou komunikuji celkem často a opravdu ten zájem je spíše ojedinělý, resp. 
zájem je, ale málo kdy se zájemce vrací s tím, že si tu parcelu nakonec koupí. 
Skalický – A pokud je smlouva vyhotovena a podepsána a kupující si to rozmyslí, jsou ve 
smlouvě nějaké sankce či penále? 
Bártlová – Ano, jsou. Myslím, že je to 0,5 % smluvní pokuty denně. Do 30dnů od podpisu 
smlouvy musí zaplatit a pokud tak neučiní, od 31. dne se jim počítá smluvní pokuta ve výši 0,5 
%. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi Obcí Rudoltice jako prodávajícím a oprávněným z předkupního práva a V.P., bytem XXX, a 
T.K., bytem XXX, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej 
p.p.č. 4245/13, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 275.330,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 



 
11a) Nabídka ke zpětnému odprodeji pozemku (CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.) 
 
 
Bártlová –  Dne 22.10.2009 obdržel obecní úřad nabídku ke zpětnému odprodeji pozemku od 
CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o., a to na p.p.č. 4216/5 o výměře 14 164 m2, trvalý travní 
porost, který byl od obce zakoupen společností MARMES CZ s.r.o. (právní předchůdce) za 
účelem výstavby montážní haly na jízdní kola na základě kupní smlouvy z 18.7.2007. Kupní 
smlouva a zároveň dohoda o zřízení předkupního práva obsahuje v čl. VI ujednání o zřízení 
předkupního práva věcného podle ust. § 602 a násl. obč. zák. 
 
Konstatován elektronický výpis z KN, potvrzující vlastnictví nemovitosti společností, která 
nabídku podává. 
 
Dotaz – Mohu se zeptat za jakou cenu za m2 se tento pozemek prodával? 
Bártlová – Za celkovou cenu 2.832.800,- Kč, tedy za 200 Kč/m2. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že Obec Rudoltice na základě písemné nabídky CITIC-MARMES 
BICYCLE CZ, s.r.o. ze dne 20.10.2009, doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 
22.10.2009, nevyužívá svého předkupního práva k p.p.č. 4216/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
a odmítá tak její zpětný odkup Obcí Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce dále upozorňuje současného vlastníka p.p.č. 4216/5 CITIC-MARMES 
BICYCLE CZ, s.r.o. na ustanovení čl. VI Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 
ze dne 18.7.2007, obsahující další ujednání ohledně předkupního práva k předmětnému 
pozemku. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
12) Smlouvy o zřízení věcného břemene  
 
Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o.;  
M.F., M.H. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
S.K.  – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
K.J. a K.E. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
M.K. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
M.N. a R.N. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
P.Ř. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
P.S. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
J.S. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
Č.Š. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice;  
L.V. – VČP Net, s.r.o. – Obec Rudoltice 
 
Bártlová –  Jedná se o jednu dvoustrannou smlouvu mezi Obcí Rudoltice a VČP Net, s.r.o. a dále 
o celkem 10 třístranných smluv mezi Obcí Rudoltice, VČP Net, s.r.o. a vlastníkem p.p. v lokalitě 
Zámeček. Jedná se o smlouvy o zřízení věcného břemene ohledně práva na zřízení, provozování 
plynárenského zařízení na pozemku a dále práva na vstup a vjezd na pozemek v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek. Ve všech případech  je úplata za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč, kterou 



obdrží strana povinná z věcného břemene. Ve smlouvách třístranných je obec v postavení 
investora, VČP net, s.r.o. v postavení oprávněného z věcného břemene a jednotliví vlastníci 
pozemku v postavení povinných z věcného břemene. U jediné dvoustranné smlouvy je obec 
samozřejmě v postavení povinného z věcného břemene a tato smlouva se týká všech ostatních 
pozemkových parcel, které jsou dosud ve vlastnictví obce. 
 
Konstatována 1 dvoustranná smlouva (Obec Rudoltice – VČP net, s.r.o.). Konstatováno 10 
třístranných smluv (Obec Rudoltice – VČP net, s.r.o. a vlastník pozemku). 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi Obcí Rudoltice jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným, jehož předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného 
k povinným pozemkům, a to p.p.č. 4218/1, 4218/2, 4218/6, 4218/7, 4218/9, 4218/10, 4218/11, 
4218/12, 4218/13, 4218/14, 4218/15, 4218/16, 4218/17, 4218/18, 4245/1, 4290, 4291/1, 4293/1, 
4293/5, 4293/8, 4293/10, 4293/11, 4293/12, 4293/13, 4293/14, 4293/16, 4293/17, 4293/19, 
4293/20, 4216/1, 4216/2, 4217/2 a 4098, věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi M.F., bytem XXX, M.H., bytem XXX jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem 
Hradec Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož 
předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/15 
věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 
500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi S.K., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinným pozemkům, a to p.p.č. 4293/19 a 4293/20 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi J. a E.K., oba bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož 
předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/9 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi M.K., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož předmětem je 



zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/18 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi M.N., bytem XXX, R.N., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem 
Hradec Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož 
předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/9 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi P.Ř., bytem XXX jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/8 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi P.S., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/3 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi J.S., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/4 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi Č.Š., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/5 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-
520-10/2009 mezi ing. L.V., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem,  jehož 



předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/6 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
         Hlasování o návrzích usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13) Dodatek č. 6 k OZV obce Rudoltice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
 
 
Bártlová –  S účinností od 1.1.2010 navrhuji schválit Dodatek č. 6 k obecně závazné vyhlášce 
obce Rudoltice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a to tak, že sazba místního 
poplatku se ze současných 300,- Kč/rok pro jednoho poplatníka zvýší na částku 350,- Kč. 
V ostatním zůstává OZV č. 2/2001 nezměněna. 
 
Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky bude činit 350 Kč a 
je tvořena: 

a) z částky 116 Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 234 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných 

nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu. Skutečné náklady činily 348 764,9 Kč a jsou rozúčtovány v příloze 
tohoto dodatku. 

 
 
Bártlová – Výši poplatku řeší zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. v § 10b. Poplatek je 
složen ze dvou částí, každá částka může být maximálně ve výši 250,- Kč, přičemž částka, která 
je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku (viz výše b) musí zůstat 
zachována. Částka 116 Kč (viz výše a) má horní zákonnou hranici až 250 Kč za poplatníka a rok. 
Do výše částky poplatku se ze zákona nesmí započítávat náklady spojené s nákupem nebo 
pronájmem odpadních nádob, jedná se pouze o samotnou likvidaci odpadu, což znamená, že se 
v této částce veškeré náklady obce nemohou nikdy promítnout. Od příštího roku dále dojde ke 
zvýšení DPH oproti letošnímu roku, čímž se náklady obce opět navýší. 
 
Dále bych chtěla v této souvislosti ještě říci, že poplatníkem jsou i vlastníci nemovitostí 
určených k rekreaci, tzn. že i vlastníci chat v chatových oblastech na našem katastru (okolí 
Zámečku, Pod Zámečkem...). Do současné doby, i přestože poplatkovou povinnost měli, žádné 
poplatky nehradili. Obec také pro tyto osoby nevykonávala v tomto ohledu žádné služby (v 
chatových oblastech nebyly přistavovány kontejnery, nedocházelo k vývozu odpadu). Toto má 
za následek i velké množství černých skládek v okolí těchto oblastí. Obecní úřad po schválení 
tohoto dodatku zašle poplatníkům v chatových oblastech dopis s touto informací a upozorní je na 
povinnost hradit místní poplatek za odpady. 
 
 
Náklady na likvidaci odpadů za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 
 
Tříděný odpad: 
 



plasty, sklo    177 523,7 Kč 
nebezpečný odpad     20 821,2 Kč 
Celkem:     198 344,9 Kč 
 
Příspěvek od firmy EKO-KOM: 76 021,- Kč 
 
Netříděný odpad: 
doklad č.  342/08    34 574,8 Kč 
doklad č.  373/08    30 139,1 Kč 
doklad č.  408/08    32 284,- Kč 
doklad č.           63/09    25 665,- Kč 
doklad č.    95/09    25 829,- Kč 
doklad č.  148/09    27 951,- Kč 
doklad č.  205/09    28 384,- Kč 
doklad č. 248/09    33 144,- Kč 
doklad č.  309/09    25 966,- Kč 
doklad č.  371/09    24 623,- Kč 
doklad č.  437/09    30 657,- Kč 
doklad č.  483/09    29 548,- Kč 
               348 764,9 Kč 
 
Průměrný počet obyvatel v uvedeném období:      1 490 
 
Průměrné náklady na 1 obyvatele za netříděný odpad:  234,- Kč 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 k Obecně závazné vyhlášce obce Rudoltice č. 2/2001, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálního odpadu, kterým s účinností od 1.1.2010 dochází ke změně čl. 3, 
a to sazby poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) vyhlášky a činí 350,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostku obce k podpisu Dodatku. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu povinnost vyvěsit Dodatek č. 6 k OZV na úřední 
desce obecního úřadu v souladu se  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 
13a) Dodatek č. 7 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006 (EKOLA České Libchavy, s.r.o. – Obec 
Rudoltice) 
 
 
Bártlová –  Tento dodatek mění ustanovení nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006, a to ve smyslu 
stanovení počtu odpadových nádob, typů nádob a počtu kusů v jednotlivých lokalitách obce, 
které má obec od společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o. pronajaty, a dále uvádí cenu  
za pronájem jednotlivých odpadových nádob, pronajatých vždy od data dodání. U nádob  
na směsný odpad se jedná o částku 1.800 Kč/nádobu a rok, u nádob na tříděný odpad  
2.663 Kč/nádobu a rok. 
 
Skalický – A nevyšlo by nás to levnější pokud bychom ty nádoby zakoupili a platili pouze za 
vyvážku? 
Bártlová – Nádoby zhruba z poloviny vlastníme. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 7 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006 mezi 
společností EKOLA České Libchavy, s.r.o. jako pronajímatelem a Obcí Rudoltice jako 
nájemcem, jehož předmětem je specifikace pronajímaných odpadových nádob a cena za jejich 
pronájem. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.  
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
13b) Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu (Obec Rudoltice – 
EKOLA České Libchavy s.r.o.) 
 
 
Bártlová –  Tento dodatek mění ustanovení Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 
ze dne 24.3.2003, a to ve smyslu specifikace služeb spojených s tříděním odpadu (třídění plastů, 
barevného a bílého skla a papíru) a specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy 
odpadů, vlastníka nádob, druhu nádob a frekvence svozů. Příloha č. 1 k čl. II uvádí cenu za 
služby platné pro rok 2009 (v původně předloženém dodatku byly nalezeny nesrovnalosti a 
dodatek s přesnými daty byl předložen až nyní).  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním 
odpadu ze dne 24.3.2003 mezi společností EKOLA České Libchavy, s.r.o. jako zhotovitelem a 
Obcí Rudoltice jako objednatelem, jehož předmětem je specifikace stanovišť sběrných nádob na 
jednotlivé druhy odpadů včetně ceny za služby platné pro rok 2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.  
 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 
14) Odpisový plán ZŠ a MŠ Rudoltice  
 
Bártlová – ZŠ a MŠ Rudoltice předložila svůj odpisový plán na zahradní prvky, pořízené v říjnu 
loňského roku na zahradu mateřské školy. Odpisový plán příspěvkové organizace musí být 
schválen zřizovatelem. Odpis bude proveden v letech 2008-2012, způsob odpisu HM rovn., 
odpisová skupina 2. V roce 2008 činil odpis 27 500 Kč, v dalších letech činí rovnoměrně částku 
55 625 Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, týkající 
se zahradních prvků, pořízených dne 16.10.2008, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
15) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 195 
 
 
Bártlová – Pardubický kraj poskytl na základě žádosti obce o finanční podporu na hospodaření 
v lesích účelovou neinvestiční podporu na rok 2009 ve výši 174 000 Kč. K tomuto je třeba 
schválit jednak rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 195 a zároveň následně rozpočtové 
opatření naší obce, kterým dotaci přijmeme do rozpočtu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 195, kterým je Obci 
Rudoltice dle „Zásad o poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Pardubického kraje a způsobu jejich využití“ poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 
174 000 Kč na Obnovu a výchovu porostů. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 5/2009 
 
 
Bártlová – Na předešlé usnesení tedy navazuje Rozpočtové opatření naší obce č. 5/2009, kterým 
poskytnutou dotaci kraje přijmeme do svého rozpočtu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 5/2009, navazující na 
Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 195 ohledně poskytnutí dotace na obnovu a výchovu 
porostů – lesní hospodářství ve výši 174 000 Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 



        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje – veřejnoprávní smlouva č. 1/2009 (Město 
Lanškroun – Obec Rudoltice) 
 
 
Bártlová – Dávám na vědomí zastupitelstvu Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. 
KrÚ 50900/2009 ze dne 13.10.2009, kterým byl udělen souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2009 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 obce Rudoltice, která obecní policii nezřídila. Souhlas krajského úřadu je 
podmínkou platnosti smlouvy. Smlouva je uzavřena a zároveň účinná dnem nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j. KrÚ 
50900/2009 ze dne 13.10.2009, kterým byl udělen souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy  
č. 1/2009 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 obce Rudoltice, která obecní policii nezřídila. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
18) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 (Krajský úřad 
Pardubického kraje – Finanční odbor) 
 
 
Bártlová – Dne 8.10.2009 proběhlo na Obecním úřadu v Rudolticích dílčí přezkoumání 
hospodaření obce, a to za přezkoumávané období 1.1.2009-8.10.2009, které bylo provedeno 
pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje – Finanční odbor. Závěr tohoto přezkoumání je 
takový, že „Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. 
 
Konstatován Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za období od 
1.1.2009 do 8.10.2009, provedené Krajským úřadem Pardubického kraje se závěrem, že při 
dílčím přezkoumání hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



19) Protokol č. 7 o provedené kontrole použití finanční podpory na hospodaření v lesích pro rok 
2009 (Krajský úřad Pardubického kraje – Odbor ŽP a zemědělství) 
 
 
Bártlová –  Dne 15.10.2009 proběhla na obci další kontrola, a to kontrola Odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, zaměřená na použití finanční 
podpory na hospodaření v lesích pro rok 2009 podle Zásad poskytování finančních podpor na 
hospodaření v lesích z rozpočtu PK a způsobu jejich využití na roky 2007-2013. Při provedené 
kontrole byl samozřejmě současně přítomen správce obecních lesů p. Zdeněk Papík. Kontrola 
byla provedena ve vybraných lesních porostech, bez připomínek. 
 
Konstatován Protokol o kontrole včetně přílohy (seznam kontrolovaných porostů). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu použití finanční podpory na hospodaření v lesích 
pro rok 2009 podle Zásad poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2007-2013 v celkovém objemu 56 100,- Kč, 
provedenou Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje 
dne 15.10.2009 v lesních porostech ve vlastnictví obce Rudoltice, a to bez připomínek. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
20) Protokol o kontrolním zjištění na lesním majetku obce Rudoltice (Česká inspekce životního 
prostředí) 
 
 
Bártlová – Téhož dne, dne 15.10.2009 proběhla na lesním majetku obce Rudoltice další kontrola, 
a to kontrola České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Hradec Králové, 
jejímž předmětem bylo dodržování platných zákonných předpisů v ochraně lesa a plnění funkcí 
lesů jako složky životního prostředí na lesním majetku obce Rudoltice. Kontrole byl taktéž 
současně přítomen správce obecních lesů Zdeněk Papík.  
 
Závěr kontroly: Na základě zjištěných skutečností v rámci inspekce bylo konstatováno, že jsou 
zde řádně prováděna preventivní opatření proti výskytu kalamitních hmyzích škůdců, obnova 
lesa a vedena lesní hospodářská evidence. Ohrožení a poškození životního prostředí, ani omezení 
plnění veřejně prospěšných funkcí lesa nebylo zjištěno. Protože při kontrole nebyly zjištěny 
nedostatky ani porušení předpisů na úseku ochrany lesa, správní řízení nebylo zahájeno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu České inspekce životního prostředí, Oblastního 
inspektorátu Hradec Králové, provedenou dne 15.10.2009 na lesním majetku obce Rudoltice, 
jejímž předmětem bylo dodržování platných zákonných předpisů v ochraně lesa a plnění funkcí 
lesů jako složky životního prostředí na lesním majetku obce Rudoltice se závěrečným 
konstatováním, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani porušení předpisů na úseku 
ochrany lesa. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 



21) Návrh na úpravu podmínek výplat částky 5.000,- Kč za ukončený školní rok v ZŠ Rudoltice 
 
 
Bártlová – Snažila jsem se dohledat nějaké usnesení zastupitelstva, kterým by bylo schváleno 
vyplácení částky 5.000,- Kč každému žákovi, který ve škole absolvuje celý školní rok. (citován 
úryvek z Rudoltického zpravodaje – duben 2005 – článek bývalého starosty). Bohužel, žádné 
usnesení jsem ani já, ani paní účetní Jašniaková, v knize zápisů nenalezly. Nemohu tedy 
specifikovat původní usnesení. Nicméně z uplynulé praxe bylo zjištěno, že to takto od roku 2005 
funguje. S ohledem na skutečnost, že se snažíme minimalizovat dluhy našich občanů vůči obci, 
budu navrhovat změnu v podmínkách poskytnutí částky 5.000,- Kč (viz výše), a to v tom smyslu, 
že tato částka bude žákovi, resp. zák. zástupci žáka, vyplacena pouze za předpokladu, že k datu 
výplaty této částky nebudou zákonní zástupci žáka včetně žáka samotného vůči obci v postavení 
dlužníka. Pokud svůj případný dluh uhradí po termínu výplaty této částky, nárok na její výplatu i 
přesto zaniká. 
 
Skalický – Ten žák za to ale přeci nemůže, že jeho rodiče za něco dluží. Nemohla by se ta částka 
vyplácet např. na základě paragonů nebo jsou školní akce, kterých se děti nemohou zúčastnit, 
protože rodiče na ně nemají finance, jsou lyžařské výcviky, který stojí více finančně nákladné 
apod. Přijde mi totiž nespravedlivé, že dítě, které navštěvuje školu celý školní rok, platí za to, že 
jeho rodiče neplatí nájemné. Proto bych si představoval, aby ty finance šly např. na školní 
pomůcky, různé školní výlety. 
Dotaz – Přemýšlel bych o tom, zda jsou ty finance vůbec využívány na to, k čemu jsou určeny a 
vypláceny. 
Skalický – Když ta výplata bude něčím takhle podmíněna, tak k těm penězům ty rodiče 
„nepřijdou“. 
Bártlová – Na druhou stranu je tím možná donutíme, že když tu budou dlužit např. 1.000,- Kč, 
aby dluh zaplatili. 
Skalický – Mně přijde divné persekuovat děti za jejich rodiče. 
Bártlová – Je pravdou, že kde jinde se taková částka vyplácí?! 
Dotaz – Já jsem tu byl, když se tenhle příspěvek schvaloval,  a schválil se z toho důvodu, aby 
děti navštěvovaly právě rudoltickou školu, aby se tu děti udržely. 
Bártlová – Ano, to vím. To je pravda, o tohle šlo. 
Skalický – Ale když se to takto udělá, odejdou děti do školy do Lanškrouna. 
Bártlová – To si nemyslím. To, že by to ty děti přitáhlo, není až tak pravda.  
Rezek – Vždyť to můžeme na rok vyzkoušet a vyhodnotit. Zjistit komu to jak ublížilo nebo 
naopak a pak udělat další kroky. Berme to jako pokus o nějaké řešení této věci. 
Skalický – Mně jde hlavně o to, aby ty peníze dostaly děti, aby byly čerpány třeba na ty školní 
akce a děti se jich musely zúčastnit, jinak by ta částka nebyla vyplacena. Ty peníze přece patří 
dětem a ne rodičům. Co tu částku rozdělit do několika menších např. za pololetí. 
Bártlová – Tahle varianta se myslím už řešila na školské radě, ale nebyla odsouhlasena. 
Rezek – A co tu částku nevyplácet na konci školního roku ale např. v září? 
Bártlová – Je pravdou, že v září si hodně rodičů stěžuje, že vynakládají velké finance za školní 
pomůcky atd. 
Skalický – Je pravda, že takhle by ty peníze byly použity aspoň na to, na co jsou určeny. 
Stránská – Jenže to mohou rodiče stejně tak říct, že v létě je použijí např. na dětský tábor. 
Bártlová – Můžeme to prostě vyzkoušet a příští rok to vyhodnotit a změnit. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu částky 5.000,- Kč z rozpočtu obce daného kalendářního 
roku každému žákovi, resp. zákonnému zástupci žáka, který absolvuje celý školní rok v Základní 
škole v Rudolticích, a to na základě předloženého písemného výčtu jednotlivých žáků ředitelkou 
Základní školy a mateřské školy Rudoltice na konci každého školního roku, to vše  
za předpokladu, že ke dni výplaty této částky nebudou zákonní zástupci žáka včetně žáka 



samotného vůči obci v postavení dlužníka. Nárok na výplatu částky 5.000,- Kč zaniká bez 
náhrady i v případě, kdy bude případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném 
dni výplaty částky 5.000,- Kč, stanovený  předem obcí. 
Zastupitelstvo obce tímto mění dosavadní podmínky výplat shora specifikované částky. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
22) Návrh na vypracování studie na rekonstrukci tělocvičny a přilehlých prostor 
 
 
Bártlová – V příštím roce bychom rádi provedli rekonstrukci tělocvičny v budově obecního 
úřadu včetně přilehlých prostor, které byly donedávna ještě plně využívány společností 
FRAJMAN PLAST, s.r.o. Tato společnost zde již nesídlí, prostory vyklidila. Abychom mohli do 
rozpočtu obce v příštím roce tuto investici zakomponovat, je třeba nejprve zpracovat studii na 
tuto rekonstrukci s uvedením předpokládaných nákladů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání studie na rekonstrukci tělocvičny a přilehlých prostor 
v budově Obecního úřadu v Rudolticích. 
Zastupitelstvo obce pověřuje zadáním studie společnost VISION Rudoltice, s.r.o. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
23) Žádost o úplatný převod p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3 ve vlastnictví státu do vlastnictví obce 
pro účely výstavby cyklostezky 
 
 
Bártlová – V příštím roce bude Svazek měst a obcí Lanškrounsko žádat o poskytnutí dotace ze 
SFDI (o dotaci z ROP nebude žádáno, nejsou zde potřebné finanční prostředky). S Městským 
úřadem v Lanškrouně, který provádí potřebné kroky, jsme samozřejmě v kontaktu. V nedávné 
době jsme narazili na problém nevyřešených majetkových vztahů na některé pozemkové parcely, 
po kterých má cyklostezka vést. Jedná se o pozemkové parcely č. 549/1, 3171/1 a 4217/3, které 
jsou ve vlastnictví státu (jejich správu provádí Pozemkový fond ČR). Do doby vydání stavebního 
povolení je třeba mít tyto majetkové vztahy vypořádány. S Pozemkovým fondem bylo již 
v tomto směru jednáno. Navrhuji tedy požádat o úplatný převod výše uvedených pozemků. (jak 
bylo zjištěno, obec se v minulé době pokoušela o bezúplatný převod, čemuž nebylo PF 
vyhověno). Jsou tam menší komplikace v tom směru, že na jeden pozemek je uzavřena nájemní 
smlouva PF ČR s jedním z občanů naší obce. Obec vejde v jednání s tímto občanem 
v nejbližších dnech. 
 
Konstatovány informace k parcelám, získaných z informačního systému MISYS, který obsahuje 
data katastru nemovitostí, platná k 1.7.2009. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3 ve 
vlastnictví státu do vlastnictví Obce Rudoltice, zapsaných na LV 10002 u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
24) Žádost o čerpání z Fondu rozvoje investičního majetku (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
 
 
Bártlová – dne 19.10.2009 podala ZŠ a MŠ Rudoltice, zast. ředitelkou Mgr. Lenkou Havlenovou 
žádost o čerpání z Fondu rozvoje investičního majetku. Čerpání fondu v tomto roce chtějí využít 
v maximální hodnotě 50 000 Kč, a to za účelem oprav a udržování majetku školy. Jak mi paní 
ředitelka sdělila, peníze mají fyzicky na svém účtu. Může se stát, že peníze ani čerpat nebudou 
muset. Na rok 2009 si škola stanovila předpokládané výdaje na nejnižší možné hranici a nyní 
předpokládají, že tuto hranici překročí a čerpání z FRIM se jim jeví jako nejsnazší cesta 
k alternativnímu přístupu k financování spotřeby školy. 
 
Citován § 31 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který hovoří  
o tom, z čeho tvoří příspěvková organizace zřízená obcí investiční fond a k čemu ho lze použít. 
 
Zůstatek investičního fondu školy k 30.6.2009 činí 89 690,- Kč (v roce 2009 narostl o 27 810 
Kč, což jsou odpisy zahradních prvků na zahradě MŠ) 
 
Bártlová – S ohledem na shora uvedené navrhuji žádosti školy vyhovět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci zřízené obcí Základní škola a mateřská 
škola Rudoltice možnost čerpání finančních prostředků v roce 2009 do maximální výše 50 000,- 
Kč z Fondu rozvoje investičního majetku, který příspěvková organizace vytváří k financování 
svých investičních potřeb, a to za účelem oprav a udržování majetku Základní školy a mateřské 
školy Rudoltice. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
25) Zrušení žádosti o bezúplatné užívání p.p.č. 417/1 (M.P.) 
 
Bártlová – Na základě usnesení zastupitelstva v září 2009 bylo schváleno bezúplatné užívání 
p.p.č. 417/1 paní P. Bylo mi uloženo vypracovat a podepsat dohodu o tomto užívání. Když došlo 
k výzvě paní P. k podpisu dohody, byla žádost o bezúplatné užívání z její strany zrušena písemně 
dne 13.10.2009, a to z důvodu náhlých zdravotních obtíží, které by jí znemožňovaly se o 
předmětnou parcelu řádně starat. Navrhuji proto revokovat zmiňované usnesení a vyzvat 
dosavadního uživatele parcely k uvedení pozemku do původního stavu a takto ji předat zpět obci. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zrušení žádosti o bezúplatné užívání p.p.č. 417/1 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, podané p. M.P. v písemné podobě dne 13.10.2009. 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení, č.j. OZ/24/09/09 pod body 1o) a 3h), týkající se 
schválení bezplatného užívání p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  p. M.P. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu vyzvat dosavadního uživatele p.p.č. 417/1  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna p. Z.T. k uvedení pozemkové parcely do původního stavu a 
předání zpět vlastníku, tj. Obci Rudoltice. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
26) Výpověď z nájmu bytu (J.K.) 
 
 
Bártlová – Dne 14.10.2009 byla na obecní úřad podána výpověď z nájmu bytu p. J.K., 610/4. 
Současně při podání výpovědi vzala na vědomí tříměsíční výpovědní lhůtu, která začne běžet 
ode dne 1.11.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.K. z bytu č. 4 v domě čp. 
610 dne 14.10.2009. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nového nájemníka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
27) Návrh na změnu konání zasedání OZ 
 
 
Bártlová – S ohledem na zimní čas navrhuji začátek veřejných zasedání zastupitelstva obce, 
počínaje měsícem listopad 2009 od 19.00 hod.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje změnu konání veřejných zasedání zastupitelstva obce ze současných 
20.00 hod. na 19.00 hod., počínaje měsícem listopad 2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 
28) Různé 
 
 

• Informace k zákonu č. 362/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem 
zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, v oblasti majetkových daní 

 
Bártlová – Dávám na vědomí zastupitelstvu informace k zákonu č. 362/2009, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, oblasti 
majetkových daní, zaslané Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí: 
 
Daň z  nemovitostí: 

- je  upravená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “zákon o dani z nemovitostí“). 

 
� zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z 

nemovitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto 
zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro 
ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a 
rybníky,  tedy  převážně zemědělskou půdu, 

 
� zdvojnásobení základních  sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní 

podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani 
z nemovitostí. 

 
Nedojde-li u poplatníků k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost, nemusí zvýšení 

sazeb oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tom případě  povinností  místně 
příslušných správců daně, kteří daň vyměří v nové výši a výsledek vyměření sdělí poplatníkům 
platebními výměry nebo hromadnými předpisnými seznamy.   
 

Obce mají možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obecně závaznou vyhláškou 
koeficienty podle § 6, § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitostí, přičemž tato vyhláška musí 
nabýt účinnosti do 1. srpna předcházejícího roku. Pro zdaňovací období roku 2010 je, 
s ohledem na zvýšení uvedených sazeb daně z nemovitostí, obcím umožněno vydat vyhlášku 
v pozdějším termínu a to do 30. listopadu 2009. Účinnost vyhláška musí nabýt nejpozději 
od 1. ledna 2010. Ve stejném termínu mohou obce případně přehodnotit osvobození 
zemědělské půdy od daně z pozemků podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona o dani 
z nemovitostí.  
 
Aktuální hodnoty koeficientů daně z nemovitostí budou, stejně jako nové sazby daně, 

k dispozici také v programu pro elektronické podání přiznání k dani z nemovitostí na 
internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz . 

 
Daň z převodu nemovitostí: 
 
Návrh na zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí nebyl zapracován do konečné verze návrhu 
k projednání v Parlamentu. Nadále tedy zůstává daň z převodu nemovitostí se sazbou 3%.  

Citován § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 zákona o dani z nemovitosti.  
 
Bártlová -  Navrhuji, aby zastupitelstvo rozhodlo tak, že nebude upravovat daň z nemovitosti tak, 
že stanoví obecně závaznou vyhláškou koeficienty podle § 6, 11 a 12 zákona o dani 
z nemovitostí s účinností od 1.1.2010, ani že nehodlá přehodnocovat osvobození zemědělské 
půdy od daně z pozemků podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani z nemovitosti. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, v oblasti majetkových 
daní. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že nebude s účinností od 1.1.2010 vydávat obecně závaznou 
vyhlášku , kterou zruší, změní nebo stanoví koeficient dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 
a 12, popř. aktivuje nebo zruší osvobození dle § 4 odst. 1 písm. v) zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu uvědomit o této skutečnosti Finanční úřad v Ústí nad 
Orlicí, a to nejpozději do 12.11.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 

• Webkamery 
 
 
Bártlová – Na webových stránkách obce byl vznesen dotaz, zda obec neuvažuje o webkamerách, 
které by monitorovaly jednotlivé části obce (na budově ČD, na kostele), já bych ještě doplnila na 
budově Zámečku. Na webových stránkách města Lanškroun lze také shlédnout monitorování 
náměstí v Lanškrouně webkamerou. Jak jsem zjistila u specializované firmy, webkamera, která 
je umístěna právě na náměstí v Lanškrouně, je jedna z těch nejlevnějších, cena takovéto 
webkamery se pohybuje kolem 12 tisíc Kč. Webkamer je samozřejmě velká škála, od těch méně 
kvalitních po velice kvalitní, pokud bychom uvažovali o opravdu kvalitní webkameře, mohli 
bychom se dostat řádově až na částku 30 – 40 tisíc Kč. O tomto návrhu tímto informuji 
zastupitelstvo obce s tím, že z letošního rozpočtu nebude dle mého názoru možné zafinancovat 
tuto záležitost. Zda bude webkamera, příp. více webkamer (na základě cenových nabídek 
specializovaných firem) pořízeny z rozpočtu v příštím roce, nechávám na zvážení zastupitelů. 
Během měsíce listopadu, příp. ještě začátkem prosince budeme návrh rozpočtu na příští rok 
dávat dohromady, dávám toto proto na zvážení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o možnosti pořízení webových kamer pro 
monitorování jednotlivých částí obce včetně hrubých cenových relací, sdělených specializovanou 
firmou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
29) Diskuse 
 

- dotaz na šetření ohledně pokácených stromů po vichřici v r. 2008 
- dotaz na změnu v jízdním řádu autobusových spojů, počínaje měsícem prosincem 2009 

 
 
Zasedání skončeno v 22.25hod. 



 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/29/10/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Obcí Rudoltice jako klientem a 

Mgr. Jiřím Hrubanem jako advokátem, jejímž předmětem je správa, inkasování a 
vymáhání pohledávek klienta z titulu dlužného nájemného a dalších pohledávek z práv k 
bytům a agenda vyklizení bytů, exekuční a agenda vymáhání místních poplatků, a to na 
dobu neurčitou za odměnu a náklady právní pomoci uvedené v čl. IV Smlouvy o 
poskytování právní pomoci, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

d) vydání Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Rudoltice, IČ: 
61234125, se sídlem Rudoltice čp. 200, vydané formou nového plného znění usnesením 
Zastupitelstva obce Rudoltice, č.j. OZ/28/02/08-1c) ze dne 28.2.2008. 

e) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0324093469 ze dne 17.4.2008 mezi Českou 
spořitelnou, a.s. a příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice, jehož předmětem je 
změna způsobu splácení úvěru a datum konečné splatnosti úvěru, který je nově tímto 
Dodatkem stanoven do 30.11.2009 včetně. 

f) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu 
či nebytových prostor mezi Obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, kterým se rozšiřuje seznam 
nemovitostí uvedených v čl. I., a to o byt č. 10 v III. nadzemním podlaží domu čp. 261. 

g) uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice 
jako prodávajícím a oprávněným z předkupního práva a V.P., bytem XXX, a T.K., bytem 
XXX, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej 
p.p.č. 4245/13, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 275.330,- Kč. 

h) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi Obcí 
Rudoltice jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, 
jako oprávněným, jehož předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinným 
pozemkům, a to p.p.č. 4218/1, 4218/2, 4218/6, 4218/7, 4218/9, 4218/10, 4218/11, 
4218/12, 4218/13, 4218/14, 4218/15, 4218/16, 4218/17, 4218/18, 4245/1, 4290, 4291/1, 
4293/1, 4293/5, 4293/8, 4293/10, 4293/11, 4293/12, 4293/13, 4293/14, 4293/16, 
4293/17, 4293/19, 4293/20, 4216/1, 4216/2, 4217/2 a 4098, věcného břemene spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové výši 
500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi M.F., 
bytem XXX, M.F., bytem XXX jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 
předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 
4293/15 věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a 
právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi S.K., 
bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 
485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je zřízení ve 
prospěch oprávněného k povinným pozemkům, a to p.p.č. 4293/19 a 4293/20 věcného 



břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi J. a 
E. K., oba bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 
Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem 
je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/9 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi 
M.K., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská 
třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/18 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi 
M.N., bytem XXX, R.N., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 
předmětem je zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/9 
věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu 
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi P.Ř-, 
bytem XXX jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 
485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je zřízení ve 
prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/8 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi P.S., 
bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 
485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je zřízení ve 
prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/3 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi J.S., 
bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 
485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je zřízení ve 
prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/4 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 



v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi Č.Š., 
bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 
485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je zřízení ve 
prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4218/5 věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
v celkové výši 500,- Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 mezi ing. 
L.V., bytem XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská 
třída 485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož předmětem je 
zřízení ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/6 věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu v celkové výši 500,- Kč. 

i) Dodatek č. 6 k Obecně závazné vyhlášce obce Rudoltice č. 2/2001, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu, kterým s účinností od 1.1.2010 dochází ke změně čl. 3, a to sazby 
poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) vyhlášky a činí 350,- Kč. 

j) uzavření Dodatku č. 7 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006 mezi společností EKOLA 
České Libchavy, s.r.o. jako pronajímatelem a Obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož 
předmětem je specifikace pronajímaných odpadových nádob a cena za jejich pronájem. 

k) uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu ze dne 
24.3.2003 mezi společností EKOLA České Libchavy, s.r.o. jako zhotovitelem a Obcí 
Rudoltice jako objednatelem, jehož předmětem je specifikace stanovišť sběrných nádob 
na jednotlivé druhy odpadů včetně ceny za služby platné pro rok 2009. 

l) odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, týkající se zahradních prvků, 
pořízených dne 16.10.2008, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

m) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 195, kterým je Obci Rudoltice dle „Zásad o 
poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a 
způsobu jejich využití“ poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 174 000 Kč na 
Obnovu a výchovu porostů. 

n) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 5/2009, navazující na Rozpočtové opatření 
Pardubického kraje č. 195 ohledně poskytnutí dotace na obnovu a výchovu porostů – 
lesní hospodářství ve výši 174 000 Kč. 

o) výplatu částky 5.000,- Kč z rozpočtu obce daného kalendářního roku každému žákovi, 
resp. zákonnému zástupci žáka, který absolvuje celý školní rok v Základní škole 
v Rudolticích, a to na základě předloženého písemného výčtu jednotlivých žáků 
ředitelkou Základní školy a mateřské školy Rudoltice na konci každého školního roku, to 
vše za předpokladu, že ke dni výplaty této částky nebudou zákonní zástupci žáka včetně 
žáka samotného vůči obci v postavení dlužníka. Nárok na výplatu částky 5.000,- Kč 
zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude případný dluh uvedených osob vůči obci 
uhrazen po rozhodném dni výplaty částky 5.000,- Kč, stanovený  předem obcí. 

p) zadání studie na rekonstrukci tělocvičny a přilehlých prostor v budově Obecního úřadu 
v Rudolticích. 

q) podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 549/1, 3171/1 a 4217/3 ve vlastnictví státu do 
vlastnictví Obce Rudoltice, zapsaných na LV 10002 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

r) příspěvkové organizaci zřízené obcí Základní škola a mateřská škola Rudoltice možnost 
čerpání finančních prostředků v roce 2009 do maximální výše 50 000,- Kč z Fondu 
rozvoje investičního majetku, který příspěvková organizace vytváří k financování svých 



investičních potřeb, a to za účelem oprav a udržování majetku Základní školy a mateřské 
školy Rudoltice. 

s) změnu konání veřejných zasedání zastupitelstva obce ze současných 20.00 hod. na 19.00 
hod., počínaje měsícem listopad 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) informace starostky obce o stavu soudních řízení, vedených Obcí Rudoltice o vyklizení 

bytu z důvodu vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti určené k bydlení na straně 
nájemníka nebo osoby v bytě bydlící ke dni uzavření nájemní smlouvy. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o stavu soudních řízení, 
vedených společností VISION Rudoltice s.r.o. a příspěvkovou organizací STAVBY 
Rudoltice ohledně cílových odměn vyplacených v červnu 2008 na základě usnesení 
bývalého starosty obce ze dne 31.12.2007. 

d) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j. KrÚ 50900/2009 ze dne 
13.10.2009, kterým byl udělen souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 
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 obce Rudoltice, která obecní policii nezřídila. 

e) dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za období od 1.1.2009 do 8.10.2009, 
provedené Krajským úřadem Pardubického kraje se závěrem, že při dílčím přezkoumání 
hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

f) kontrolu použití finanční podpory na hospodaření v lesích pro rok 2009 podle Zásad 
poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a 
způsobu jejich využití na roky 2007-2013 v celkovém objemu 56 100,- Kč, provedenou 
Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje dne 
15.10.2009 v lesních porostech ve vlastnictví obce Rudoltice, a to bez připomínek. 

g) kontrolu České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Hradec Králové, 
provedenou dne 15.10.2009 na lesním majetku obce Rudoltice, jejímž předmětem bylo 
dodržování platných zákonných předpisů v ochraně lesa a plnění funkcí lesů jako složky 
životního prostředí na lesním majetku obce Rudoltice se závěrečným konstatováním, že 
při kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani porušení předpisů na úseku ochrany lesa. 

h) zrušení žádosti o bezúplatné užívání p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, podané 
p. M.P. v písemné podobě dne 13.10.2009. 

i) výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.K. z bytu č. 4 v domě čp. 610 dne 14.10.2009. 
j) informace k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, v oblasti majetkových daní. 
k) informaci starostky o možnosti pořízení webových kamer pro monitorování jednotlivých 
částí obce včetně hrubých cenových relací, sdělených specializovanou firmou. 

 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

 
a) Starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytování právní pomoci; bod 1) písm. c) 
b) Statutárního zástupce příspěvkové organizace Oldřicha Rezka k podpisu Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o úvěru; bod 1) písm. e) 
c) Starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor; bod 1) písm. f) 
d) Starostku obce k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu; bod 1) 

písm. g) 
e) Starostku obce k podpisu 11ti Smluv o zřízení věcného břemene; bod 1) písm. h) 
f) Starostku a místostarostku obce k podpisu dodatku č. 6 k Obecně závazné vyhlášce obce 



Rudoltice č. 2/2001; bod 1) písm. i) 
g) Starostku obce k podpisu Dodatku č. 7 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2009; bod 1) písm. 

j) 
h) Starosku obce k podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním 

odpadu ze dne 24.3.2009; bod 1) písm. k) 
i) Zadáním studie společnost VISION Rudoltice, s.r.o.; bod 1) písm. p) 
j) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nového 

nájemníka; bod 2) písm. i) 
 

4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

a) Obecnímu úřadu povinnost vyvěsit Dodatek č. 6 k OZV na úřední desce obecního úřadu 
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); bod 1) písm. i) 

b) Obecnímu úřadu vyzvat dosavadního uživatele p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna p. Z.T. k uvedení pozemkové parcely do původního stavu a předání zpět 
vlastníků, tj. Obci Rudoltice; bod 2) písm. h) 

c) Obecnímu úřadu uvědomit o této skutečnosti Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, a to 
nejpozději do 12.11.2009; bod 2) písm. j) 

 
5) Obecní zastupitelstvo prohlašuje: 

 
a) že Obec Rudoltice na základě písemné nabídky CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. 

ze dne 20.10.2009, doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 22.10.2009, nevyužívá 
svého předkupního práva k p.p.č. 4216/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškroun a odmítá tak její 
zpětný odkup Obcí Rudoltice; 

 
6) Obecní zastupitelstvo upozorňuje: 

 
a) současného vlastníka p.p.č. 4216/5 CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. na ustanovení 
čl. VI Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva ze dne 18.7.2007, obsahující 
další ujednání ohledně předkupního práva k předmětnému pozemku; 

 
7) Obecní zastupitelstvo mění: 

 
a) dosavadní podmínky výplat 5.000,- Kč z rozpočtu obce; bod 1) písm. o) 

 
8) Obecní zastupitelstvo rozhodlo: 

 
a)  tom, že nebude s účinností od 1.1.2010 vydávat obecně závaznou vyhlášku, kterou zruší, 

změní nebo stanoví koeficient dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6,11 a 12, popř. 
aktivuje nebo zruší osvobození dle § 4 odst. 1 písm. v) zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů; bod 2) písm. k) 

 
9) Obecní zastupitelstvo revokuje: 

 
a) své usnesení, č.j. OZ/24/09/09 pod body 1o) a 3h), týkající se schválení bezplatného 

užívání p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  p. Marií Provazníkovou; bod 2) písm. 
h) 

 
 
 
 
 



Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
Ověřili:  Oldřich Rezek 
  Tomáš Skalický 
 



 

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2009 
 

 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

zastupitelé 
 

 červenec   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 
 

 říjen  

          PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 31 --- --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 31 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 31 --- --- 

Stránská Iva 31 --- --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 

 
 
 
 

 

zastupitelé 
 

SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 291 3 0 

Kohoutová Erika 290 4 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 290 3 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 181 9 15 

Stránská Iva 285 4 0 

Žáček Daniel 290 2 2 


