
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 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/29/10/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Smlouva o poskytnutí úvěru + zajištění úvěru /refinancování stávajících úvěrů/ (Česká 

spořitelna, a.s. – Obec Rudoltice) 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
8) Smlouva o zprostředkování pořadu „Vánoční rosička“ (Obec Rudoltice – KANTOŘI) 
9) Kupní smlouva na p.p.č. 4387 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (Obec Rudoltice – A.B.) 

10) Žádost o změnu Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 15.5.2009 (Obec Rudoltice – A.B.) 
11) Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice o místních poplatcích za užívání veřejného 

prostranství a ze vstupného 
12) Výběrové řízení na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“ 
13) Výpověď z nájmu bytu (D.Š.) 
14) Žádost o příspěvek na mikulášskou nadílku (Cvičení pro rodiče s dětmi) 
15) Žádost o zapůjčení sálu (TJ Sokol Rudoltice) 
16) Žádost o prominutí poplatku za sál pro cvičení žen 
17) Czech POINT 
18) Autobusové jízdní řády ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. s platností od 13.12.2009  
19) Zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci 2009 
20) Různé 
21) Diskuse 
 

Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický 
 
 
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 19.03hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  
 

• doplnění programu o bod č. 8a) - Smlouva o poskytnutí účelové státní 
neinvestiční dotace v PO na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2009 

• doplnění programu o bod č. 10a) – Žádost o souhlas s rozšířením 
fotovoltaické elektrárny o p.p.č. 4384 (A.B.) 

• doplnění programu o bod č. 11a) – Informace o uvažované výstavbě dětského 
zábavního parku na Zámeckém vrchu (MgA. P.K.) 

• doplnění programu o bod č. 12a) - Výběrové řízení na zhotovení projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ 

• doplnění programu o bod č. 13a) – Změna začlenění honebních pozemků + 
zvolení zástupce obce v Honebním společenstvu Rudoltice 

• doplnění programu o bod č. 14a) – Příspěvek Fondu okhrožených dětí 
• do bodu Různé – Přehled právních úkonů ke dni 25.11.2009 - nájmy – Mgr. 

Hruban  
 

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: Kohoutová - Rezek, Stránská 
 
Kohoutová – Musím podotknout, že jsem v pracovní neschopnosti a vycházky mám pouze do 
20.00hod., proto nemohu být ověřovatelem tohoto zápisu. 
Bártlová – Navrhuji tedy, aby ověřovatelem dnešního zápisu byl namísto paní Kohoutové pan 
Rezek. 
 

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

       PRO:  5     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
V 19.05 hod. se dostavit zastupitel Skalický. 
 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/29/10/09 
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytování právní pomoci; bod 1) písm. c) 
- splněno 

b) statutárního zástupce příspěvkové organizace Oldřicha Rezka k podpisu Dodatku č. 1 ke 



Smlouvě o úvěru; bod 1) písm. e) 
- splněno 

c) starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 
nemovitosti, bytu či nebytových prostor; bod 1) písm. f) – byt 261/10 
- splněno 

d) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu; bod 1) 
písm. g) – p.p.č. 4245/13 
- splněno 

e) starostku obce k podpisu 12ti Smluv o zřízení věcného břemene; bod 1) písm. h)  
- splněno 

f) starostku a místostarostku obce k podpisu dodatku č. 6 k Obecně závazné vyhlášce obce 
Rudoltice č. 2/2001; bod 1) písm. i) 
- splněno 

g) starostku obce k podpisu Dodatku č. 7 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2009; bod 1) písm. j) 
- EKOLA 
- splněno 

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) - EKOLA 
- splněno 

i) zadáním studie společnost VISION Rudoltice, s.r.o.; bod 1) písm. p) – tělocvična 
- splněno 

j) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nového 
nájemníka; bod 2) písm. j) – 610/4 
- splněno 

 
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) 
- splněno (4.11-20.11) 

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) 
- splněno 

c) Obecnímu úřadu uvědomit o této skutečnosti Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, a to 
nejpozději do 12.11.2009; bod 2) písm. k) (OZV – daň z nemovitosti) 
- splněno 

 
4) Stížnosti 
 
Bártlová – od posledního zasedání nedošlo k podání žádné stížnosti. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že od posledního veřejného zasedání nedošlo k podání žádné 
stížnosti. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
30.10.2009 

• jednání s nájemníkem ohledně dlužných plateb za nájem 
• jednání s nájemnicí ohledně trvalého pobytu v obci 
• jednání s nájemníkem ohledně stavebně-technických závad v BD čp. 265 v obci 

2.11.2009 
• jednání s velitelem Obvodního oddělení PČR, Lanškroun 
• schůzka stavebně-bytové komise s budoucími nájemníky 

4.11.2009 
• jednání s žadatelem o koupi pozemkové parcely ve vlastnictví obce 
• jednání s nájemníkem ohledně výměny bytu 

5.11.2009 
• jednání se zástupci RWE (připojení BD) 
• jednání s majiteli sousedních pozemků cyklostezky v obci 
• úřední hodiny správce bytového fondu 
• jednání s IT správcem 

9.11.2009 
• jednání s nájemníkem ohledně výzvy k vyklizení z důvodu neplacení nájmu 
• jednání s IT správcem 

10.11.2009 
• jednání s nájemnicí ohledně dlužných plateb za nájem¨ 

11.11.2009 
• schůzka stavebně-bytové komise s budoucími nájemníky + příprava materiálů 

12.11.2009 
• jednání se zástupcem účetní firmy příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice (závazky, 

pohledávky organizace) 
13.11.2009 

• účast na prezentaci dětského zábavního parku v lokalitě Zámeček 
14.11.2009 

• jednání s budoucí nájemnicí mimo SBK (tělesné postižení) 
18.11.2009 

• projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2010 
• jednání s právní zástupkyní obce Mgr. Hamplovou 

19.11.2009 
• úřední hodiny správce bytového fondu 

20.11.2009 
• tisková konference 
• setkání s občany 
• mimořádné zasedání zastupitelstva 

23.11.2009 
• jednání s ředitelem spol. EKOLA České Libchavy 

24.11.2009 
• seminář Mgr. Hamplové (problematika v oblasti samosprávy) 

25.11.2009 
• ½ dovolené 
• jednání s vlastníkem pozemku v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – změna ÚP 
• příprava materiálů na OZ 

26.11.2009 
• příprava materiálů na 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) Smlouva o poskytnutí úvěru + zajištění úvěru /refinancování stávajících úvěrů/ (Česká 
spořitelna, a.s. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru + 
zajištění tohoto úvěru. Z technických důvodů nebylo možné smlouvy vyhotovit, teprve dnes byly 
ČS schváleny podmínky pro poskytnutí úvěru. Výše úvěru byla ČS schválena v celkové výši 
31,688 mil. Kč, splatnost do 30.4.2022. Výše měsíčních splátek jistiny se pohybuje kolem 
230 000 Kč + splátka úroků. U úroků máme možnost volby, uvažujeme o degresivním úrokování 
(přibližně 100 tisíc na samém začátku, které by se měly následně neustále snižovat). Tento způsob 
úrokování považujeme za nejvýhodnější z pohledu celkově vynaložených prostředků na splacení 
úvěru. (Druhým způsobem jsou anuitní splátky, což znamená úroky ve stejné výši po celou dobu 
splácení úvěru). Přesný výpočet úroků v tuto chvíli nelze stanovit, tento bude vypočten těsně před 
podepsáním smlouvy. První splátka úvěru bude počínaje měsícem leden 2010. 
 
Jedná se o refinancování dvou stávajících úvěrů příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice,  
a to jednak o dlouhodobý úvěr a dále o překlenovací úvěr.  
 
V souvislosti s tím, že nebude ČS schopna zajistit refinancování úvěrů do 30.11.2009, je nutné 
opět prodloužit splatnost revolvingového (překlenovacího) úvěru do 15.12.2009 (součást 
podmínek). 
 
Připomínám, že stav zůstatků výše zmíněných úvěrů příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice 
k 1.10.2009 byl: 
dlouhodobý investiční úvěr: 22 083 352,- Kč 
krátkodobý překlenovací úvěr: 9 744 253,- Kč. 
 

Podmínky poskytnutí úvěru:  

• předkládat schválený roční rozpočet (příp. rozpočtové provizorium) vždy nejpozději do 3. 
měsíce příslušného roku– lze elektronicky 

• předkládat výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M nejpozději do 60 dnů po skončení každého 
čtvrtletí– lze elektronicky 

• předkládat rozvahu Úč OÚPO 3-02 nejpozději do 60 dnů po skončení každého pololetí – 
lze elektronicky 

• veškeré platby nájemného s  dokončených bytů budou směřovány na účet u ČS Svitavy. 
• klient bude provádět svůj platební styk ve výši odpovídající poměru podílu banky na 

financování klienta k objemu financování klienta poskytovaného ostatními finančními 
institucemi prostřednictvím účtů vedených bankou do 6měsíců 

• klient bez předchozího písemného souhlasu banky nepřijme úvěr, půjčku nebo jakoukoliv 
formu návratného financování 

• do 06/2010 bude učiněna mimořádná splátka ve výši 1,7 mil. Kč 
• do 06/2011 bude učiněna mimořádná splátka ve výši 2 mil. Kč 
• posun splatnosti revolvingového úvěru do 15/12/2009 (na toto přefinancování nebude 

možno vyhotovit smlouvy do 30/11/2009) – technická prolongace.  



Zajištění úvěru: 

• zástava nemovitostí ve vlastnictví obce do výše 42 mil. Kč 
• zástava pohledávek na bankovním účtu obce, vedeného u ČS a.s. č. 1214717319/0800  

do výše zůstatku úvěru 
• ostatní zajištění – budoucí rozpočtové příjmy 

Obec nechala pro účely zajištění úvěru vyhotovit znalecký posudek na ocenění nemovitostí, a to 
všech domů v I. etapě bytové výstavby – čp. 601-608 (5 250 000,- Kč/dům = celkem 42 milionů 
Kč). Zajištění domů neodporuje podmínkám pro poskytnutí dotace. 

Rezek – Chci se jen zeptat při té půjčce 22 mil. Kč bylo ručeno čím? 
Bártlová – Zástavou pohledávek také z  bankovního účtu. To bylo stejné. 
Rezek – A ty nemovitostí? 
Bártlová – Ty tam nebyly. Ty jsou tam teď z důvodu 10mil. překlenovacího úvěru, který byl 
vyčerpán v červnu 2008. Tak jak jsem to tu již říkala, chodilo tu to tak, že se vzal překlenovací 
úvěr ve výši 10 mil. Kč na 1 rok, těsně předtím než měl být splacen, se neplatily faktury, 
překlenovací úvěr se okamžitě zaplatit a vzal se nový. 
Rezek – Musím tedy říct, že nás tedy pěkně „zmáčkli“. Ale my jsme teď v takové situaci, kdy je 
vše po splatnosti, takže si nemůžeme „vyskakovat“. 
Bártlová – Těsně před odstoupením bývalého starosty bylo na tomto překlenovacím úvěru  
cca. 9 mil. Kč, ale asi týden před jeho odvoláním byl vyčerpán. Bohužel to teď poněkud omezí 
naše investice.  
 
Konstatován Odhad obvyklé ceny nemovitosti č. 189/41/2009, zpracovaný ing. Miloslavem 
Ženkou pro potřeby ČS a.s. 
 
Dotaz – Ten odhad si dělala sama ČS? 
Bártlová – Odhad dělal odhadce, který pracuje přímo pro ČS, a.s., a zároveň soudní znalec. 
Zpracování posudku jsme zajišťovali my. Zpracoval ho ing. Miloslav Ženka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Rudoltice a Českou 
spořitelnou, a.s. včetně zajištění poskytnutého úvěru, to vše za podmínek uvedených v příloze č. 1, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o zřízení věcného břemene u domu čp. 90 – vedení NN na p.p.č. 82/24, 
zapsané na LV č. 100001 pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 
Orlicí.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001482/VB/1 
(34), Rudoltice, u čp. 90-NN mezi obcí Rudoltice jako stranou povinnou z věcného břemene a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. jako stranou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na p.p.č. 82/24, zapsané na LV č. 10001, pro k.ú. Rudoltice u 



Lanškrouna, u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spočívající ve strpění práva zřizovat a provozovat 
zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a zdržet se po dobu trvání věcného břemene 
na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a 
bezpečnost provozu zařízení distr. soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, které by 
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného břemene 
k zařízení distribuční soustavy, to vše za jednorázovou finanční náhradu 500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8) Smlouva o zprostředkování pořadu „Vánoční rosička“ (Obec Rudoltice – KANTOŘI) 
 
Bártlová – Jedná se o vánoční koncert skupiny KANTOŘI, který pořádá obec dne 13.12.2009 na 
sále kulturního domu. Cena programu činí 12.000,- Kč, název pořadu „Vánoční rosička“. 
Rozhodli jsme se, že vstupné bude dobrovolné a výtěžek bude věnován obecní knihovně. 
 
Skalický – Pokud bude to vstupné dobrovolné, myslím, že příliš velká částka se asi nevybere. 
V dnešní době stojí jedna knížka 600,- Kč. 
Bártlová – Mysleli jsme to tak, že knihovna si s těmi penězi naloží, jak bude chtít. Knihovna by 
chtěla nový počítač, ale tolik peněz se s největší pravděpodobností nevybere. Bude záležet na tom, 
kolik peněz se vybere, a pak můžeme uvažovat třeba o dofinancování. Pokud bychom ale nějaké 
vstupné vybírali, myslím, že by zase nepřišlo moc lidí. Jedná se o vánoční koncert a vstupné 
bychom asi vybírat neměli. 
Skalický – Tady nejde o to, zda vstupné vybírat nebo nevybírat, ale jestli raději ty peníze nedat 
knihovně rovnou a nedělat to takhle. 
Bártlová –  Myslím si, že přispět kulturou na kulturu není nic špatného. Třeba ti, co obecní 
knihovnu navštěvují, přispějí rádi. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování pořadu „Vánoční rosička“, 
který pořádá obec Rudoltice v neděli dne 13.12.2009 na sále Kulturního domu v Rudolticích při 
účinkování folkové skupiny KANTOŘI, a to za dohodnutou cenu 12.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o zprostředkování pořadu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8a) Smlouva o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v PO na výdaje jednotky SDH obce 
pro rok 2009 
 
Bártlová – Rada PK dne 19.11.2009 schválila a doporučila Zastupitelstvu PK projednat dne 
10.12.2009 závěrečné rozdělení účelové státní neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009. Pokud by Zastupitelstvo PK předložené 
rozdělení státní neinvestiční dotace neschválilo nebo jej změnilo, budeme neprodleně 
informováni. 
 
Čtena Smlouva o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
jednotky SDH obce pro rok 2009 – ostatní části dotace č. KH/2009/03781 – OD. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2009 – ostatní části dotace č. 
KH/2009/03781 – OD, mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem a obcí Rudoltice jako 
příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši 
6.595,- Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2009 určené zejména na 
odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, úhrady nákladů za uskutečněné zásahy 
jednotky SDH obce v období leden – říjen 2009 a věcné vybavení neinvestiční povahy, které 
zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a 
věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH obce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
9) Kupní smlouva na p.p.č. 4387 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (Obec Rudoltice – A.B.) 
 
Bártlová – Jedná se o pozemek parc. č. 4387 o výměře 29 442 m2, který bude použit pro výstavbu 
fotovoltaické elektrárny. Dne 14.5.2009 byla zastupitelstvem schválena smlouva  
o smlouvě budoucí mimo jiné i na tuto pozemkovou parcelu. Kupní cena je stanovena na 
3 533 040,- Kč s tím, že 1 766 520,- Kč bude převedeno do pěti dnů od data nabytí právní moci 
územního řízení č.j. 0031222/2009/SU/F, které nyní běží a částka 1 766 520,- Kč bude uhrazena 
do 5 dnů od data nabytí právní moci stavebního řízení, které bude navazovat na výše uvedené 
územní řízení. Do uhrazení celé kupní ceny zůstane podepsaná kupní smlouva včetně návrhu na 
zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uložena v úschově 
advokáta, na kterém se po schválení této smlouvy s protistranou dohodneme. Daň z převodu 
nemovitosti hradí prodávající, a to tak, že z vyplácené kupní ceny zůstane v úschově advokáta 
ponechána částka ve výši 3 % z kupní ceny, tj. 105 991,- Kč a tato bude použita k úhradě daně 
z převodu nemovitosti. Do pěti dnů od data, kdy advokát z KÚ vyzvedne kupní smlouvu – již 
vloženou do katastru nemovitostí – převede vinkulované finanční prostředky na účet obce. 
Neuhrazení kupní ceny ve sjednaném termínu by pro obec bylo důvodem k odstoupení od této 
kupní smlouvy, tato by pozbyla platnosti a KÚ by nebyla předložena. 
 
Rezek – Mohu se zeptat, zda-li máme k tomuto pozemku předkupní právo, pokud by pan B. chtěl 
tento pozemek v budoucnosti prodat? 
Bártlová – Myslím si, že předkupní právo k tomuto pozemku nemáme, ve smlouvě o smlouvě 
budoucí také dle mého není. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako prodávajícím  
a A.B. se sídlem XXX  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 m2, 
zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí na LV 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za sjednanou kupní cenu ve výši 3 533 040,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
10) Žádost o změnu Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 15.5.2009 (Obec Rudoltice – A.B.) 



 
Bártlová – V souvislosti s výše uvedenou Smlouvou o smlouvě budoucí mezi obcí a A.B., 
schválené OZ dne 14.5.2009 a uzavřené dne 15.5.2009 žádá p. B. o změnu čl. IV této smlouvy, a 
to ve smyslu, že celý čl. IV bude zrušen a nahrazen následovně: 
 
Platnost této smlouvy je 12 měsíců od podpisu smluvními stranami tj. do 15.5.2010. Platnost této 
smlouvy dále končí podpisem řádné kupní smlouvy mezi smluvními stranami, která bude uzavřena 
nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 
 
Konstatována Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 15.5.2009. 
 
Změnu této smlouvy ve výše uvedeném znění navrhuji uzavřít formou dodatku č. 1 ke smlouvě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené dne 15.5.2009 mezi 
obcí Rudoltice jako budoucím prodávajícím a A.B. jako budoucím kupujícím, a schvaluje uzavření 
Dodatku č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem bude nahrazení stávajícího čl. IV smlouvy o 
smlouvě budoucí novým ujednáním následujícího znění: 
„Platnost této smlouvy je 12 měsíců od podpisu smluvními stranami tj. do 15.5.2010. Platnost této 
smlouvy dále končí podpisem řádné kupní smlouvy mezi smluvními stranami, která bude uzavřena 
nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.“ 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vyhotovit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze 
dne 15.5.2009 ve smyslu schváleného ujednání a pověřuje ji k jeho podpisu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
10a) Žádost o souhlas s rozšířením fotovoltaické elektrárny o p.p.č. 4384 (A.B.) 
 
Bártlová – V souvislosti se shora uvedenou pozemkovou parcelou, která je dosud ve vlastnictví 
obce, souvisí třetí a již poslední podání pana B., které budeme dnes projednávat, a to žádost o 
souhlas s rozšířením umístění fotovoltaické elektrárny o parcelu č. 4384 o výměře 78 957 m2, 
kterou vlastní stát a hospodaří s ní PF ČR. Jedná se o sousední pozemkovou parcelu, která tedy 
navazuje na p.p.č. 4387. Záměrem je zde rozšířit projekt výstavby FVE o 3,1 MWp. 
 
Dotaz – Pozemkový fond může ten pozemek prodat přímo panu B.? 
Bártlová – Ano, pouze přímo jemu. Nechtějí to přes nás. Dříve to bylo „zamluveno“ pro pana 
Urbana. My jsme o tom s nimi jednali. Chtějí to prodat přímo. 
Dotaz – Bylo mi řečeno, že Pozemkový fond nemůže prodat pozemek soukromé osobě. Tak to 
bude pozemek za pár korun. 
Bártlová – To si nemyslím, cena bude stanovena znaleckým posudkem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny investorem  
p. A.B. se sídlem XXX, a to na p.p.č. 4384 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10002 
u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí, jejímž vlastníkem je Česká republika a správu 
nemovitostí zajišťuje Pozemkový fond České republiky. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit investorovi stanovisko zastupitelstva obce. 
 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
11) Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice o místních poplatcích za užívání veřejného 
prostranství a ze vstupného 
 
Bártlová – Navrhuji schválit OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze 
vstupného. 
 
Čten návrh OZV obce Rudoltice č. 1/2009 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství 
a ze vstupného. 
 
§ 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanoví definici 
veřejného prostranství následovně: 
 
 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
Konstatována příloha č. 1 OZV, na které je graficky znázorněno veřejné prostranství, stanovené 
pro potřebu této vyhlášky. Jedná se o střed obce, prostranství u prodejny KONZUM, u ZŠ,  
u obecního úřadu, u hřiště a hřiště, u komunikace I/43 pod nádražím ČD, dále prostranství obytné 
zóny Zámeček a okolí Nového zámku u Lanškrouna (Zámečku). V OZV jsou stanoveny jednak 
poplatky za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den, 
v některých případech i paušální částkou a dále je stanoven poplatek ze vstupného, a to za kulturní 
akce, sportovní akce, prodejní akce a reklamní akce, konané na veřejném prostranství, stanovené 
pro účely této vyhlášky. Od obou poplatků jsou osvobozeny následující organizace: ZŠ a MŠ 
Rudoltice, SDH Rudoltice, TJ Sokol Rudoltice a Myslivecké sdružení Rudoltice. OZV nabývá 
účinnosti dnem 1.1.2010. 
 
Na příštím zasedání bude projednáváno Nařízení obce – Tržní řád. 
 
OZV bude vyvěšena nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce. 
 
Skalický – Mohu se zeptat, co je myšleno prováděním výkopových prací? To přijede objednaná 
firma provádět tyto práce a ještě bude platit poplatek 3 Kč? 
Bártlová – Pouze na stanoveném veřejném prostranství. 
Skalický – Nebylo by vhodné do článku VI. doplnit ještě obecní úřad? 
Bártlová – Ne. 
Skalický - A kdo tedy pořádá ten vánoční koncert? 
Bártlová – Obec. 
Skalický – Tam je ale vstupné - dobrovolné. 
Bártlová – Dobrovolného vstupného se to netýká. Museli bychom mít zaregistrované vstupenky. 
Vzor této vyhlášky jsem dostala od ministerstva vnitra.. Vše je dáno zákonem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích za 
užívání veřejného prostranství a ze vstupného s účinností od 1.1.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostku obce k podpisu OZV č. 1/2009. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu vyvěsit OZV č. 1/2009 na úřední desku obecního 
úřadu. 



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

 
Ve 20.00 hod. odchází zastupitelka Kohoutová. 
 
11a) Informace o uvažované výstavbě dětského zábavního parku na Zámeckém vrchu (MgA. 
Přemysl Kokeš) 
 
Bártlová – Na dnešní zasedání se měl dostavit pan MgA. Kokeš a pohovořit o výstavbě dětského 
zábavního parku na Zámeckém vrchu, bohužel ho tu nevidím. 
Pan Kokeš hodlá navrhovat změnu územního plánu. Já jsem mu ale řekla, že takhle rychle to 
nepůjde a že budu chtít, aby minimálně napsal nějaký příspěvek do zpravodaje nebo aby se 
uskutečnila nějaká schůzka s občany, kteří by se k tomu měli vyjádřit. Podle stanoviska občanů 
budeme rozhodovat o změně územního plánu. Nevím, jestli víte o co se přesně jedná. Jedná se 
jednoduše řečeno o výstavbu delfinária na Zámečku. 
 
Bod nebyl projednáván z důvodu nepřítomnosti MgA. Kokeše. 
          
 
12) Výběrové řízení na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“ 
 
Bártlová – Navrhuji vyhlásit výběrové řízení na zhotovení prováděcí dokumentace pro Poldr 
Rudoltice na Lukávce, na které jsme z rozpočtu PK získali účelovou dotaci ve výši 200 000 Kč  
a tuto jsme povinni vyúčtovat PK nejpozději do 30.6.2010. Podmínkou pro poskytnutí dotace je 
mj. vyhlášení výběrového řízení ve smyslu zák. o veřejných zakázkách. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovení prováděcí dokumentace 
akce „Poldr Rudoltice na Lukávce“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje vyhlášením výběrového řízení jménem obce VISION Rudoltice s.r.o. 
 
 
         Hlasování o návrzích usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
12a) Výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice“ 
 
Bártlová – Na rekonstrukci tělocvičny již byla provedena studie a nyní navrhuji vyhlásit výběrové 
řízení na provedení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“. 
 
Představena studie rekonstrukce tělocvičny včetně přilehlých prostor. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace 
na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje vyhlášením výběrového řízení jménem obce VISION Rudoltice s.r.o. 
 



         Hlasování o návrzích usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13) Výpověď z nájmu bytu (D.Š.) 
 
Bártlová – Pan D.Š. podal výpověď z nájmu bytu č. 9 v domě čp. 606 z důvodu stěhování do 
jiného místa. Ve své výpovědi již vzal na vědomí běh 3-měsíční výpovědní lhůty dle občanského 
zákoníku, počínaje 1.12.2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. D.Š.  z bytu č. 9 v domě čp. 
606 dne 2.11.2009. 
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 
 
13a) Změna začlenění honebních pozemků + zvolení zástupce obce v Honebním společenstvu 
Rudoltice 
 
Bártlová – Dnes se dostavil na obecní úřad starosta Honebního společenstva Rudoltice p. Ladislav 
Hájek s tím, že na základě rozhodnutí Lesů ČR došlo ke změně začlenění honebních pozemků, a 
to vyčlenění některých pozemků z honitby Skuhrov s tím, že byly nabídnuty k začlenění do 
honitby Honebního společenstva Rudoltice. Jedná se o p.p.č. 5777, 5575, 5576, 5577 a 5599 ve 
vlastnictví obce Rudoltice o výměře 12 502 m2 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna. V případě kladného 
výsledku řízení bude uvedené honební pozemky od 1.4.2010, tak jako ostatní pozemky HS 
Rudoltice, myslivecky obhospodařovat Myslivecké sdružení Rudoltice. 
 
Konstatováno oznámení o zahájení správního řízení Městského úřadu Česká Třebová ze dne 
10.11.2009 ve věci žádosti o odejmutí pozemků od honitby Skuhrov a přičlenění k honitbě 
Rudoltice. Převod pozemků z vlastní honitby Skuhrov, která je v držení společnosti Lesy České 
republiky, s.p., do společenstevní honitby HS Rudoltice je žádán z důvodu zajištění řádného 
mysliveckého hospodaření v souladu se zákonem o myslivosti. 
 
Konstatován výňatek ze zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., hlava II „Honební společenstvo“. 
 
V souvislosti s Honebním společenstvem Rudoltice navrhují dále změnu zástupce obce 
v Honebním společenstvu Rudoltice, jehož je obec členem. Do současné doby obec zastupoval p. 
Jaroslav Suchý. Zastupování obce bylo již ze strany HS předjednáno s p. Zdeňkem Papíkem ml., 
který je současně i správcem obecních lesů. Dnes jsem to s ním ještě telefonicky sama 
konzultovala a souhlasí s tím, že by obec v tomto směru zastupoval. 
 
Navrhuji souhlasit se začleněním výše uvedených pozemků do společenstevní honitby Honebního 
společenstva Rudoltice a dále stanovit p. Zdeňka Papíka ml. zástupcem obce v Honebním 
společenstvu Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  souhlasí s přičleněním pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice p.p.č. 5777, 
5575, 5576, 5577 a 5599 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna do honitby Honebního společenstva 



Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje, počínaje 1.12.2009, p. Zdeňka Papíka jako zástupce obce Rudoltice 
v Honebním společenstvu Rudoltice s tím, že k 30.11.2009 bude ukončeno dosavadní zastupování 
obce v Honebním společenstvu Rudoltice p. Jaroslavem Suchým. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14) Žádost o příspěvek na mikulášskou nadílku (Cvičení pro rodiče s dětmi) 
 
Bártlová – Paní J.J. podala dne 19.11.2009 žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nákup 
vybavení pro Cvičení pro rodiče s dětmi ve výši cca 1.000,- Kč. S paní J. jsem  
o tomto hovořila, jde v podstatě o mikulášskou nadílku. Kromě této finanční částky má obecní 
úřad k dispozici i nějaké sladkosti, které jim budou také předány. 
 
Stránská – Myslím si, že v loňském roce jsme přispívali větší částkou. Nebylo by možné tu částku 
zvýšit např. o 500,- Kč? 
Skalický – Navrhoval bych 2.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nákup vybavení pro Cvičení pro 
rodiče s dětmi ve výši 2.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá žadatelce p. J.J.  provést vyúčtování poskytnutého příspěvku nejpozději 
do 31.12.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14a) Příspěvek Fondu ohrožených dětí 
 
Bártlová – Fond ohrožených dětí žádá o finanční příspěvek s blížícími se Vánoci. Navrhuji žádosti 
vyhovět a poskytnout finanční částku ve výši 1.000,- Kč, a to převodem na účet FOD. 
 
Skalický – Nebylo by lepší darovat tu částku na něco konkrétnějšího třeba např. Dětskému 
domovu v Čermné. Takovéhle žádosti chodí několikrát do roka a člověk ani neví, na co byly ty 
finance použity. 
Rezek – A přispívali jsme tomuto fondu i v minulosti? Myslím si, že 1.000,- Kč není tak velká 
částka. 
Bártlová – Ano, v minulosti jsme přispívali snad každoročně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí ve výši 
1.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  2 (Bártlová, Rezek)   
PROTI:  3 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



15) Žádost o zapůjčení sálu (TJ Sokol Rudoltice) 
 
Bártlová – TJ Sokol Rudoltice, zast. Z.T. požádal dne 12.11.2009 o bezplatné zapůjčení sálu na 
den 23.1.2010 z důvodu konání fotbalového plesu. Navrhuji žádosti vyhovět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce promíjí TJ Sokol Rudoltice platbu za pronájem sálu dne 23.1.2010  
pro potřeby konání fotbalového plesu. 
 
         Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Žádost o prominutí poplatku za sál pro cvičení žen 
 
Bártlová – Dne 29.10.2009 podala p. P. žádost o prominutí poplatku za sál pro cvičení žen. Dosud 
platí jako všichni ostatní částku 100,- Kč/hod. 
 
Stránská – S tímhle bych moc nehazardovala. Navíc si myslím, že ta 100,- Kč/hod. není velká 
částka a pokud se na to skládají dohromady. A když si chcete jít v dnešní době někam zacvičit, 
také si to budete muset zaplatit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce nepromíjí poplatek za pronájem sálu pro potřeby cvičení žen. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Czech POINT 
 
Bártlová – Vyhláškou č. 364/2009 Sb. byla obec Rudoltice zařazena mezi obce, kde se nacházejí 
kontaktní místa veřejné správy na obecních úřadech, tzn. mezi obce, které mohou poskytovat 
služby spojené s projektem Czech POINTu. Obecní úřad již částečně během tohoto měsíce 
provádí a během měsíce prosince bude provádět „zkušební“ provoz těchto služeb. Ostrý provoz 
bude zahájen ke dni 1.1.2010, tzn. že tímto datem budou ze strany obecního úřadu všem občanům 
plně k dispozici služby spojené s projektem Czech POINT. Součástí těchto služeb je i 
autorizovaná konverze dokumentů, která je spojena s provozem datových schránek, což obecní 
úřad již pro své potřeby provádí. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce ohledně plného zprovoznění projektu 
Czech POINT na Obecním úřadu v Rudolticích, počínaje 1.1.2010. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



18) Autobusové jízdní řády ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. s platností od 13.12.2009  
 
Bártlová – Dávám zastupitelstvu na vědomí jízdní řády ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. třech 
autobusových linek, provozovaných na našem území, s platností od 13.12.2009. 
 
Konstatovány JŘ linek č. 700997, 700934 a 700984. 
 
Bártlová – Podotýkám, že na autobusovou dopravu od nástupu ČSAD nic nedoplácíme. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jízdní řády ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. autobusových linek 
č. 700997, 700934 a 700984 provozovaných na území obce Rudoltice, které nabudou platnosti 
dnem  13.12.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
19) Zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci 2009 
 
Bártlová –  Zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci navrhuji svolat na 21.12.2009 od 17.00 
hod. Žádám zastupitele o stoprocentní účast, neboť bude projednáván návrh rozpočtu obce na rok 
2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín prosincového zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, a 
to 21.12.2009 od 17.00 hod. na sále místního kulturního domu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20) Různé 
 

• Přehled právních úkonů ke dni 25.11.2009 - nájmy – Mgr. Hruban  
 
Bártlová – Dávám zastupitelstvu na vědomí přehled právních úkonů ke dni 25.11.2009, týkajících 
se pohledávek z nájemních vztahů v souvislosti s obecním bytovým fondem. 
 
Konstatován přehled právních úkonů ke dni 25.11.2009. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů učiněných Mgr. Hrubanem 
v souvislosti s obecním bytovým fondem, a to ke dni 25.11.2009. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



21) Diskuse 
 
Nebyla. 
 
 
Zasedání skončeno v 20.55 hod. 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/26/11/09 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Rudoltice a Českou spořitelnou, a.s. včetně 

zajištění poskytnutého úvěru, to vše za podmínek uvedených v příloze č. 1, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

d) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001482/VB/1 (34), Rudoltice, u 
čp. 90-NN mezi obcí Rudoltice jako stranou povinnou z věcného břemene a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. jako stranou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene na p.p.č. 82/24, zapsané na LV č. 10001, pro k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spočívající ve strpění práva zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a zdržet se podobu trvání 
věcného břemene na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly 
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distr. soustavy nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osoby, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 
strany oprávněné z věcného břemene k zařízení distribuční soustavy, to vše za 
jednorázovou finanční náhradu 500,- Kč. 

e) uzavření smlouvy o zprostředkování pořadu „Vánoční rosička“, který pořádá obec 
Rudoltice v neděli dne 13.12.2009 na sále Kulturního domu v Rudolticích při účinkování 
folkové skupiny KANTOŘI, a to za dohodnutou cenu 12.000,- Kč. 

f) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje jednotky SDH obce pro rok 2009 – ostatní části dotace č. KH/2009/03781 – OD, 
mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem a obcí Rudoltice jako příjemcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši 6.595,- Kč 
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2009 určené zejména na 
odbornou přípravu velitelů s strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti 
nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, úhrady nákladů za 
uskutečněné zásahy jednotky SDH obce v období leden – říjen 2009 a věcné vybavení 
neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické 
prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH obce. 

g) uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako prodávajícím a A.B. se sídlem XXX 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 m2, zapsané u 
KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za sjednanou kupní cenu ve výši 3 533 040,- Kč. 

h) změnu Smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené dne 15.5.2009 mezi obcí Rudoltice jako 
budoucím prodávajícím a A.B. jako budoucím kupujícím, a schvaluje uzavření Dodatku č. 
1 k této smlouvě, jehož předmětem bude nahrazení stávajícího čl. IV smlouvy o smlouvě 
budoucí novým ujednáním následujícího znění: 
„Platnost této smlouvy je 12 měsíců od podpisu smluvními stranami tj. do 15.5.2010. 
Platnost této smlouvy dále končí podpisem řádné kupní smlouvy mezi smluvními stranami, 
která bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“ 

i) vyslovení souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny investorem p. A.B. se sídlem 
XXX, a to na p.p.č. 4384 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 10002 u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí, jejímž vlastníkem je Česká republika a správu 
nemovitostí zajišťuje Pozemkový fond České republiky. 

j) vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích za užívání veřejného 
prostranství a ze vstupného s účinností od 1.1.2010. 

k) vyhlášení výběrového řízení na zhotovení provádění dokumentace akce „Poldr Rudoltice 
na Lukávce“. 

l) vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 



tělocvičny Rudoltice“. 
m) počínaje 1.12.2009, p. Zdeňka Papíka jako zástupce obce Rudoltice v Honebním 

společenstvu Rudoltice s tím, že k 30.11.2009 bude ukončeno dosavadní zastupování obce 
v Honebním společenstvu Rudoltice p. Jaroslavem Suchým. 

n) poskytnutí finančního příspěvku na nákup vybavení pro Cvičení rodičů s dětmi ve výši 
2000,- Kč. 

 
2) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
a) poskytnutí finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí ve výši 1.000,- Kč 
 
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
a) že od posledního veřejného zasedání nedošlo k podání žádné stížnosti 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) výpověď z nájmu bytu, podanou p. D.Š. z bytu č. 9 v domě čp. 606 dne 2.11.2009. 
d) informace starostky obce ohledně plného zprovoznění projektu Czech POINT na Obecním 

úřadu v Rudolticích, počínaje 1.1.2010. 
e) jízdní řády ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. autobusových linek č. 700997, 700934 a 700984 

provozovaných na území obce Rudoltice, které nabudou platnosti dnem 13.12.2009. 
f) termín prosincového zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, a to 21.12.2009 od 17hod. na 

sále místního kulturního domu. 
g) přehled právních úkonů učiněných Mgr. Hrubanem v souvislosti s obecním bytovým 

fondem, a to ke dni 25.11.2009. 
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru – bod č. 1 písm. c) usnesení 
b) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. d) usnesení 
c) starostku obce k podpisu smlouvy o zprostředkování – bod č. 1 písm. e) usnesení 
d) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace – bod č. 1 písm. f) usnesení 
e) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. g) usnesení 
f) starostku a místostarostku k podpisu OZV č. 1/2009 – bod č. 1 písm. j) usnesení 
g) vyhlášením výběrového řízení jménem obce VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. k) 

usnesení 
h) vyhlášením výběrového řízení jménem obce VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. l) 

usnesení 
i) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nového 

nájemníka – bod č. 3 písm. c) usnesení 
 

5) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) starostce obce vyhotovit Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí – bod č. 1 písm. h) 

usnesení 
b) obecnímu úřadu sdělit investorovi stanovisko zastupitelstva obce – bod č. 1 písm. i) 

usnesení 
c) obecnímu úřadu vyvěsit OZV č. 1/2009 na úřední desku obecního úřadu – bod č. 1 písm. j) 

usnesení 
d) žadatelce p. J.J. provést vyúčtování poskytnutého příspěvku nejpozději do 31.12.2009 – 

bod č. 1 písm. n) usnesení 
 
 

6) Zastupitelstvo obce souhlasí: 
a) s přičleněním pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice p.p.č. 5777, 5575, 5576, 5577 a 5599 

v k.ú. Ostrov u Lanškrouna do honitby Honebního společenstva Rudoltice. 
 
 



7) Zastupitelstvo obce promíjí: 
a) TJ Sokol Rudoltice platbu za pronájem sálu dne 23.1.2010 pro potřeby konáni fotbalového 

plesu. 
 

8) Zastupitelstvo obce nepromíjí: 
a) poplatek za pronájem sálu pro potřeby cvičení žen. 

 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
Ověřili:  Iva Stránská 
  Oldřich Rezek 
 



 

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   listopad   prosinec 
 

 

 

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

Bártlová Lenka 31 --- --- 28 --- ---    

Kohoutová Erika 31 --- --- 16 --- ---    

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

Rezek Oldřich 31 --- --- 28 --- ---    

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

Skalický Tomáš 31 --- --- 21 1 4    

Stránská Iva 31 --- --- 27 1 ---    

Žáček Daniel 31 --- --- 27 1 ---    

 



 

 
zastupitelé 

 

SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 319 3 0 

Kohoutová Erika 306 4 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 318 3 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 202 10 19 

Stránská Iva 312 5 0 

Žáček Daniel 317 3 2 


