
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 21. 12. 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 usnesení č. OZ/20/11/09 a č. 4 a 5 usnesení č. OZ/26/11/09  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2009 
7) Rozpočet obce Rudoltice na rok 2010 

• Žádost o finanční příspěvek na provoz klubu důchodců v r. 2010 
• Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Rudoltice v r. 2010 

8) Rozpočtový výhled obce Rudoltice na rok 2011-2015 
9) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky PO 

jednotky SDH na rok 2010 
10) Žádost o poskytnutí slevy na zakoupenou parcelu (Mgr. R.B., M.B.) 
11) Žádost o prominutí smluvní pokuty (Z.Ch.) 
12) Odstoupení od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (R.K.) 
13) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti – p.p.č. 4293/21 

(Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
14) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebyt. 

prostor – 264/2, 263/6 (Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
15) Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. – Obec 

Rudoltice) 
16) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice–ČEZ Distribuce, a.s.) 
17) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 

Distribuce, a.s.) 
18) Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RUD/ZAM/200602 (Miriam Svojanovská – Obec 

Rudoltice) 
19) Výsledky výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 

tělocvičny Rudoltice“ 
20) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičny 

Rudoltice“ 
21) Správní poplatky za služby spojené s projektem Czech POINT 
22) Různé 
23) Diskuse 
 

Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová, Skalický 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
Dále přítomni: Libor Dostál (VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
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 17.15 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  
 

• doplnění programu o bod č. 6a) – Rozpočtové opatření 
Pardubického kraje č. 240 

• doplnění programu o bod č. 9a) – Žádost o vyjmutí pozemku 
ze ZPF + Žádost o udělení souhlasu s územním a stavebním 
řízením (Antonín Bartoš) 

• doplnění programu o bod č. 17a) – Návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene (Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o. – manželé 
R. a R.M.) 

• doplnění programu o bod č. 17b) – Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – Antonín 
Bartoš) 

• doplnění programu o bod č. 21a) – Žádost o poskytnutí 
příspěvku na opravu kulturní památky Nový Zámek u 
Lanškrouna (MgA. P.K.) 

• do bodu Různé 
� Správa bytového fondu 

 
 
Zastupitel Skalický žádá o přesunutí bodu č. 7 „Rozpočet obce Rudoltice na rok 2010“ před bod č. 
3 „Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/20/11/09 a č. 4 a 5 usnesení č. OZ/26/11/09“. 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

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

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

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
 



7) Rozpočet obce Rudoltice na rok 2010 
• Žádost o finanční příspěvek na provoz klubu důchodců v r. 2010 
• Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Rudoltice v r. 2010 

 
Bártlová – Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn ve smyslu ust. § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15ti dnů před jeho projednáním na úřední desce obecního 
úřadu (fyzické i elektronické). Do dnešního dne nebyla ze strany občanů uplatněna písemnou 
formou jakákoliv připomínka k návrhu rozpočtu. Připomínku k návrhu rozpočtu lze tedy uplatnit 
ještě ústně, a to před jeho schválením přímo na tomto zasedání. 
 
Zastupitelstvu obce je ve smyslu ust. § 84  odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. vyhrazeno 
schvalovat rozpočet obce. 
 
Konstatován návrhu rozpočtu obce na rok 2010. 
 
Konstatována žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz klubu důchodců v r. 2010 (bez 
uvedení výše příspěvku). 
Konstatována žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Rudoltice v r. 2010, a to ve výši 50.000,- Kč. 
  
Bártlová – Žádostem shora uvedeným navrhuji vyhovět. Finanční příspěvek na provoz klubu 
důchodců navrhuji poskytnout shodný s letošním rokem, tj. ve výši 7.000,- Kč. Částky v návrhu 
rozpočtu zakomponovány nejsou, rozpočtová změna se provede v době výplat výše uvedených 
účelových dotací v r. 2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu obce Rudoltice na rok 2010, zveřejněného na 
úřední desce obecního úřadu ve dnech 4. 12. – 20. 12. 2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rudoltice na rok 2010, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a to ve výši:  
příjmy:  14 427,0 tis. Kč 
výdaje:  26 285,6 tis. Kč 
financování: 11 858,6 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu důchodců obce Rudoltice  
na jeho provoz v roce 2010, a to ve výši 7.000,- Kč.  
Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi klubu důchodců provést vyúčtování poskytnutého příspěvku 
na rok 2010 a předložit jej obecnímu úřadu nejpozději do 15.12.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelově určené dotace TJ Sokol Rudoltice na rok 2010 
ve výši 50.000,- Kč, a to na krytí části provozních nákladů a dokončení úprav areálu TJ Sokol 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi TJ Sokol Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace 
na rok 2010 a předložit jej obecnímu úřadu nejpozději do 15.12.2010. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
Bártlová – Tomáši, mohu se zeptat, proč jsi hlasoval proti? 
Skalický – Třeba jen proto, že jsem opoziční zastupitel. 



3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/20/11/09 a č. 4 a 5 usnesení č. OZ/26/11/09  
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/20/11/09 
 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
a) starostku obce sepsáním poděkování ministru financí panu Eduardu Janotovi za jeho 

pragmatický a odpovědný přístup k výkonu samosprávy obce Rudoltice a akceptování 
věcných důvodů žádosti o prominutí.; obdobně příslušným pracovníkům ministerstva. 

- splněno 

b) starostku obce, aby sdělila Finančnímu úřadu, že částka 680.400,- Kč bude uhrazena 
z rozpočtu obce roku 2010, a že správní žaloby budou staženy 

- splněno 
 

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

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru – bod č. 1 písm. c) usnesení 

- splněno 

b) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. d) usnesení 

- splněno 

c) starostku obce k podpisu smlouvy o zprostředkování – bod č. 1 písm. e) usnesení 
/KANTOŘI/ 

- splněno 

d) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace – bod č. 1 písm. f) usnesení /SDH/ 

- splněno 

e) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. g) usnesení /p.p.č. 4387/ 

- splněno 

f) starostku a místostarostku k podpisu OZV č. 1/2009 – bod č. 1 písm. j) usnesení 

- splněno 

g) vyhlášením výběrového řízení jménem obce VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. k) 
usnesení /poldr/ 

- splněno 

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

- splněno 

i) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nového 
nájemníka – bod č. 3 písm. c) usnesení 

- splněno 

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

usnesení /změna smlouvy – fotovoltaická elektrárna/ 

- splněno 



b) obecnímu úřadu sdělit investorovi stanovisko zastupitelstva obce – bod č. 1 písm. i) 
usnesení /souhlas s výstavbou FWE/ 

- splněno 

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

- splněno /1. – 17. 12. 2009/ 

d) žadatelce p. Jaroslavě Janů provést vyúčtování poskytnutého příspěvku nejpozději do 
31.12.2009 – bod č. 1 písm. n) usnesení 

- 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 
 
30.11.2009 – 4.12.2009 - dovolená 
- uzavření nájemních smluv na volné byty 
- jednání v KB ohledně hypotéky budoucího vlastníka p.p. v lokalitě Zámeček 
 
7.12.2009 
. jednání ohledně vedení optické trasy v cyklostezce 
 
8.12.2009 
- shromáždění starostů Svazku obcí Lanškrounsko 
- jednání ve společnosti EKOLA České Libchavy 
 
9.12.2009 
- Český rozhlas 
 
14.12.2009 
- projednávání OPP 
- jednání se zástupcem ČS a.s. – úvěr obce 
- jednání v AK Mohelnice 
- ústní jednání o zrušení trvalého bydliště 
 
15.12.2009 
- jednání s manžely B. ohledně změny územního plánu 
 
16.12.2009 
- jednání se zástupci KB Ústí nad Orlicí 



17.12.2009 
- předávání bytů v lokalitě Zámeček 
 
18.12.2009 
- předávání bytů v lokalitě Zámeček 
 
21.12.2009 
- příprava na zasedání 
 
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) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2009 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu Rozpočtové opatření obce č. 6/2009, jehož předmětem je 
zejména Rozpočtové opatření PK č. 240, přijetí úvěru, další drobné úpravy rozpočtu. 
 
Účetní obce p. Jašniaková přednáší Rozpočtové opatření obce č. 6/2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2009, jehož předmětem je 
zejména Rozpočtové opatření PK č. 240, přijetí úvěru a další drobné úpravy rozpočtu na rok 
2009, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
6a) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 240 
 
Bártlová – Jedná se o rozpočtové opatření Pardubického kraje, který na základě schválení 
Zastupitelstva PK ze dne 10.12.2009 provádí rozpočtové opatření, kterým poskytuje neinvestiční 
účelovou dotaci ve výši 6.595 Kč, určenou na výdaje jednotek SDH obcí PK na rok 2009. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 240, jejímž účelem je 
neinvestiční účelová dotace ve výši 6 595,- Kč, určená na výdaje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obcí Pardubického kraje na rok 2009. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
Bod č. 7) Rozpočet obce Rudoltice na rok 2010 byl projednán na žádost zastupitele Skalického 
před bodem č. 3) 
 



8) Rozpočtový výhled obce Rudoltice na rok 2011-2015 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu rozpočtový výhled obce Rudoltice na rok 2011 – 2015, 
zpracovaný účetní obce. Ve smyslu ust. § 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je 
rozpočtový výhled pomocným nástrojem územního samosprávného celku (obce) sloužícím pro 
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených 
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce, na který se 
sestavuje roční rozpočet. 
 
Konstatován rozpočtový výhled obce na roky 2011-2015. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Rudoltice na rok 2011 – 2015, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
 
9) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky 
SDH na rok 2010 
 
Bártlová –  Navrhuji podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 
techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH na rok 2010. Žádost byla konzultována se 
starostou SDH René Žáčkem, který navrhuje požádat o následující věcné prostředky PO (viz níže 
tabulka). Dále žádají o pořízení autolékárničky pro hasičská auta. Dle nových podmínek dotace 
však na tuto nelze žádat dotaci, a proto budu žádat zastupitelstvo, aby schválilo pořízení 
autolékárničky z rozpočtu obce (2.250,- Kč).  

 
Příloha usnesení: 

 
Z toho 

Pořadí 
důležitosti Přesný název – účel použití dotace 

1)
 

Investice 
/ ostatní 

2)
 

Celková částka 
Kč 

3)
 

obec 30% 
= Kč 

Pk 70% 
= Kč 

1 6 ks Zásahová obuv ZEMAN Speciál 
ZZ 0412-B bez membrány 

ne  20 842,00   6 253,00  14 589,00 

2 6 ks Zásahový oblek DEVA Bushfire ne  36 128,00 10 838,00  25 290,00 

3 4 ks Hadice B75 se spojkami ne  10 424,00   3 127,00    7 297,00 

4 2 ks Hák trhací PH ne    3 566,00   1 070,00    2 496,00 

5 1 ks Žebřík čtyřdílný profi-AL ne  23 893,00   7 168,00   16 725,00 



Z toho 
Pořadí 

důležitosti Přesný název – účel použití dotace 
1)

 
Investice 
/ ostatní 

2)
 

Celková částka 
Kč 

3)
 

obec 30% 
= Kč 

Pk 70% 
= Kč 

CELKEM 

(veškeré uvedené částky jsou zaokrouhleny na celé koruny) 
 94 853,00 28 456,00   66 397,00 

 
Bártlová - Podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu PK však byly oproti loňsku pozměněny, a to 
v tom smyslu, že některé spoluúčasti kraje jsou omezeny navíc tak, že je stanovena maximální 
výše poskytnuté dotace v korunách za kus, a to bez ohledu na výše uvedených 70 %. V našem 
konkrétním případě se jedná o následující položky: 
 
Zásahová obuv – max. částka 2.000,- Kč/pár 
zásahový oblek – max. výše 5.000,- Kč/ks 
hadice B75 – max. výše 500,- Kč/ks 
žebřík profi – max. výše 15.000,- Kč/ks 
 
 
S ohledem na tuto skutečnost by pak částka poskytnutá krajem a dofinancovaná obcí vypadala 
následovně: 
 

Z toho 
Pořadí 

důležitosti Přesný název – účel použití dotace 
1)

 
Investice 
/ ostatní 

2)
 

Celková částka 
Kč 

3)
 

obec 30% 
= Kč 

Pk 70% 
= Kč 

1 6 ks Zásahová obuv ZEMAN Speciál 
ZZ 0412-B bez membrány 

ne  20 842,00   8 842,00  12 000,00 

2 6 ks Zásahový oblek DEVA Bushfire ne  36 128,00 10 838,00  25 290,00 

3 4 ks Hadice B75 se spojkami ne  10 424,00   8 424,00    2 000,00 

4 2 ks Hák trhací PH ne    3 566,00   1 070,00    2 496,00 

5 1 ks Žebřík čtyřdílný profi-AL ne  23 893,00   8 893,00   15 000,00 

CELKEM 

(veškeré uvedené částky jsou zaokrouhleny na celé koruny) 
 94 853,00 38 067,00   56 786,00 

 
 
Bártlová - Z hlediska žádosti není zas tak podstatné kolik napíšeme do kolonky 70 procent, strop 
je jasný dle pravidel kraje. Byla jsem dále krajem upozorněna na to, že komise, která bude o 
dotacích rozhodovat, bude přihlížet k již přiděleným dotacím v minulých letech.  
 
Navrhuji podat žádost v první verzi (bez stanoveného stropu) – s výpočtem max. 70 %. Je však 
třeba být připraven na verzi číslo dva (se stanoveným stropem dotace na kus). 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH na rok 2010, a to dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce podat žádost o poskytnutí dotace na Krajský úřad 
Pardubického kraje nejpozději do 31.12.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9a) Žádost o vyjmutí pozemku ze ZPF + Žádost o udělení souhlasu s územním a stavebním 
řízením (Antonín Bartoš) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu žádost o vyjmutí p.p.č. 4216/1 (14 473 m2) ze 
zemědělského půdního fondu a současně žádost o udělení souhlasu s územním a stavebním 
řízením. Jedná se o pozemkovou parcelu v průmyslové zóně nad halou ZV KOVO, ke které jsme 
již vyslovili souhlas s výstavbou FWE.  
 
O stanovisku k vyjmutí pozemku ze ZPF bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje, 
kterému přísluší vyjádření k vyjmutí pozemků ze ZPF nad 1 ha. Náš souhlas bude přílohou žádosti 
o vyjmutí pro krajský úřad. 
 
Právě k výstavbě FWE o výkonu 1,0 MWp včetně oplocení a vedení kabelu dle přiložené 
projektové dokumentace se vztahuje žádost o udělení souhlasu s územním a stavebním řízením. 
Na jmenovaný pozemek je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 15.5.2009 mezi 
panem Bartošem a obcí Rudoltice, ke které jsme na minulém zasedání schvalovali uzavření 
dodatku ve smyslu prodloužení termínu platnosti smlouvy, a to do 15.5.2010. 
 
Konstatována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 
 
Vyjmutí pozemku ze ZPF i souhlas s územním a stavebním řízením jsme již v září t.r. obdobně 
řešili u pozemkové parcely č. 4387 v průmyslové zóně za drahou (u měnírny). Navrhuji žádostem 
vyhovět. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uděluje p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas 
s dočasným vyjmutím celé plochy pozemku ze zemědělského půdního fondu, a to p.p.č. 4216/1  
o výměře 14 473 m2, zapsaného u KÚ PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,0 MWp 
– jako stavby dočasné na 30 let. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
„Fotovoltaický zdroj 1,0 MWp Rudoltice“. 
 
Zastupitelstvo obce uděluje p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas 
s územním a stavebním řízením na projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,0 MWp na p.p.č. 
4216/1, včetně oplocení a vedení kabelu dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  1 (Skalický) 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Žádost o poskytnutí slevy na zakoupenou parcelu (Mgr. R.B., M.B.) 
 
Bártlová – Dne 8.12.2009 podali manželé B- žádost o poskytnutí slevy na zakoupenou 
pozemkovou parcelu č. 4245/25, kterou od obce zakoupili kupní smlouvou ze dne 16.1.2007,  
právní účinky vkladu do KN nabyly ke dni 23.2.2007. Pozemková parcela č. 4245/25 je jednou 
z těch, která byla zaměřena do ochranného pásma aleje - významného krajinného prvku. V tomto 
případě dle zaměření geodetů se jedná o 83 m2. O podobných případech jsme již asi 2x 
rozhodovali a dohodli jsme se na slevě 30 % z ceny zasaženého pozemku. Provedla jsem výpočet 
slevy. 
 
Konstatován výpočet slevy pozemku z důvodu jeho zasažení ochranným pásmem významného 
krajinného prvku. 
 
Bártlová – Výpočet slevy jsem zaslala žadatelům k seznámení a tito jej vzali bez připomínek na 
vědomí. Sleva pozemku činí dle výpočtu částku 7.398,- Kč. Původní cena pozemku: 246 790,- Kč, 
cena po slevě: 239 392,- Kč. Navrhuji uzavření dodatku ke kupní smlouvě ve smyslu změny ceny 
pozemku.  
 
Dostál (VISION) – To bude nutné vyhotovit dodatek k  původní smlouvě? 
Bártlová – Ano, uděláme dodatek. Konzultovala jsem to s paní Beranovou z RK Mozaika. Bude to 
dodatek ve smyslu  slevy z ceny pozemku.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
předkupního práva ze dne 16.1.2007, kterým bude z důvodu zasažení p.p.č. 4245/25 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna ochranným pásmem významného krajinného prvku v rozsahu 83 m2 

upravena kupní cena této pozemkové parcely, a to  z původní výše 246 790,- Kč na částku  
239 392,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11) Žádost o prominutí smluvní pokuty (Z.Ch.) 
 
Bártlová – Pan Z.Ch. uzavřel Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu dne 
19.3.2009, ve které se zavázal uhradit kupní cenu ve výši 242 280,- Kč do 30ti dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy, což se nestalo. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny byla 
sjednána smluvní pokuta 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Od 20.4.2009 je tedy pan 
Ch. v prodlení a za každý takový den naskakuje podle smlouvy smluvní pokuta ve výši 1.211,- 
Kč. K dnešnímu dni je to zhruba 8 měsíců, tzn. smluvní pokutu ve výši 290 tisíc Kč. Dne 23.11. 
podal pan Ch., vědom si této skutečnosti, žádost o prominutí větší části smluvní pokuty s tím, že 
navrhuje smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, kterou je ochoten zaplatit v případě schválení do 
konce t.r. 
 
Čtena žádost o prominutí smluvní pokuty ze dne 23.11.2009. 



 
Bártlová – Pan Ch. si dle mých informací vyřizoval dlouhodobě hypotéku, která mu byla již 
schválena a dnešním, max. zítřejším dnem by měla být kupní cena připsána na náš účet. Obec je 
v kontaktu s poskytovatelem hypotéky. Žádám zastupitelstvo, aby se vyjádřilo k navrhované výši 
smluvní pokuty. 
 
Rezek – Myslím si, že bychom měli této žádosti vyhovět. Navíc částka 10.000,- Kč je také dost 
vysoká. 
Skalický – Má pan Ch. nějaký doklad o tom, že byla ta hypotéka zadržena nebo o tom, že tam 
vznikl nějaký problém? 
Bártlová – Myslím si, že takový doklad ti nikdo nedá. Jsem v kontaktu s ředitelem banky, u které 
pan Ch. hypotéku má vyjednanou, a ten mi potvrdil, že s ní nějaké problémy byly, ale jaké 
konkrétní problémy to byly, mi neřekl. 
Stránská – Vždyť to penále by bylo mnohem vyšší než samotná kupní cena pozemku. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo se žádostí o prominutí větší části smluvní pokuty za pozdní 
úhradu kupní ceny za p.p.č. 4218/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou kupujícím p. Z.Ch. 
dne 23.11.2009. 
 
Zastupitelstvo obce v souvislosti s prodlením úhrady kupní ceny za p.p.č. 4218/2 schvaluje 
stanovení smluvní pokuty kupujícímu p. Z.Ch., bytem XXX, v celkové výši 10.000,- Kč, splatnou 
nejpozději do 31.12.2009 bezhotovostně na účet příp. hotovostním způsobem do pokladny 
prodávajícího, tj. obce Rudoltice. V případě, že nebude ze strany kupujícího dodržen stanovený 
termín splatnosti smluvní pokuty, bude ze strany obce, tj. prodávajícího vymáhána plná výše 
smluvní pokuty, tj. 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce uvědomit neprodleně o této skutečnosti kupujícího p. 
Z.Ch. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Odstoupení od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva (R.K.) 
 
Kohoutová – S ohledem na tu skutečnost, že se tento bod týká mé rodiny, konkrétně mého syna 
R.K., oznamuji zastupitelstvu ve smyslu ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) svůj vztah k projednávané věci. 
 
Bártlová – Tento bod se opravdu týká R.K., místostarostka je v tomto případě osobou blízkou, a 
proto bude tedy nutné nejprve rozhodnout, zda existuje důvod pro její vyloučení z projednávání a 
rozhodování tohoto bodu. 
 
Citace odst. 2 § 83 zák. č. 128/2000 Sb. 
„(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání 
orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom zda existuje důvod pro vyloučení 
z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že při projednávání písemného podání p. R.K. ohledně odstoupení 
od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva p.p.č. 4293/21 uzavřené s obcí Rudoltice 
dne 6.1.2009 včetně stanovení výše smluvní pokuty neexistuje důvod pro vyloučení místostarostky 
obce Eriky Kohoutové z projednávání a rozhodování v této věci. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  2 (Stránská, Bártlová)   
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  3 (Rezek, Žáček, 
Kohoutová) 

 
 
Kohoutová – Na projednávání a rozhodování tohoto bodu jsem se rozhodla nepodílet. 
 
Bártlová – Ohledně smluvní pokuty je zde obdobný případ. R.K. uzavřel s obcí kupní smlouvu 
dne 6.1.2009 na p.p.č. 4293/21. Od 7.3.2009 (60tidenní lhůta pro zaplacení kupní ceny) je tedy 
v prodlení se zaplacením kupní ceny. Dne 12.10.2009 odstoupil kupující od kupní smlouvy 
z důvodu hospodářské krize a z ní plynoucí nejisté finanční situace. Více jak 7 měsíců byl tedy 
v prodlení se zaplacením kupní ceny. Kupní smlouva s R.K. byla uzavírána ještě přímo obcí (bez 
zprostředkování RK Mozaika) a smluvní pokuta je v této smlouvě 1 % z dlužné částky denně, což 
by při ceně pozemku 342.870,- Kč znamenalo smluvní pokutu 3.429,- Kč denně, tj. více jak 720 
tisíc Kč. R.K. pozemek nakonec nekoupil, odstoupil od smlouvy.  
 
Žádám zastupitele, aby se vyjádřili k výši stanovené smluvní pokuty. 
 
Navrhuji dále zakomponovat do kupních smluv ujednání o tom, že při odstoupení obce Rudoltice 
jako prodávajícího od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva z důvodu 
nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu bude stanovena konkrétní smluvní pokuta ve výši, 
na které bychom se měli dohodnout. 
 
Stránská – Je to v podstatě ten samý případ jako v minulém bodě. 
Skalický – Ta smluvní pokuta v té smlouvě je, i když ne třeba správně, ale ty lidi tu smlouvu 
takhle podepsali. 
Bártlová – Já si myslím, že se to určitě mělo ze strany kupujícího řešit dříve. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení kupujícího p. R.K., bytem XXX, od kupní smlouvy a 
dohody o zřízení předkupního práva k p.p.č. 4293/21 ze dne 6.1.2009, podané obecnímu úřadu 
dne 12.10.2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti zaplatit 
řádně a včas kupní cenu p. R.K. v celkové výši 10.000,- Kč, splatnou nejpozději do 31.12.2009 
bezhotovostně na účet, příp. hotovostním způsobem do pokladny obce Rudoltice. V případě, že 
nebude dodržen stanovený termín splatnosti smluvní pokuty, bude ze strany obce vymáhána plná 
výše smluvní pokuty, tj. 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce uvědomit neprodleně o této skutečnosti p. R.K. 
 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. OZ/30/10/08  pod bodem 1f), kterým byla schválena 
Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva na p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
 
 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
V 17.55 hod. odchází z pracovních důvodů zastupitel Skalický. 
 
 
13) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti – p.p.č. 4293/21 (Obec 
Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
 
Bártlová – S ohledem na právě projednaný bod tedy budu navrhovat, aby byl uzavřen dodatek ke 
smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti, a to p.p.č. 4293/21 v lokalitě 
Zámeček. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje 
nemovitosti ze dne 2.11.2008, a to mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jehož 
předmětem je doplnění článku 1 smlouvy o p.p.č. 4293/21, zapsaný u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebyt. 
prostor – 264/2, 263/6 (Obec Rudoltice – RK Mozaika s.r.o.) 
 
Bártlová – Dalším dodatkem ke smlouvě uzavřené s RK Mozaika s.r.o. je dodatek ke smlouvě o 
výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor, a to o další dva 
uvolněné byty v bytových domech přímo v obci – byt č. 2 v domě čp. 264 (dosavadní nájemníci 
uzavřeli smlouvu o nájmu s obcí na byt o velikosti 3+1 v lokalitě Zámeček) a dále byt č. 6 v domě 
čp. 263 (dosavadní nájemnice ukončila smlouvu o nájmu výpovědí). 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor ze dne  , a to mezi obcí Rudoltice jako zájemcem 
a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84 jako 
zprostředkovatelem, jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I. smlouvy, 
a to o byt č. 2 v domě čp. 264 a byt č. 6 v domě čp. 263, zapsaných u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 



15) Smlouva o dodávce vody (VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Jedná se o uzavření smlouvy o dodávce vody mezi Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. a obcí Rudoltice. V podstatě obdobné smlouvy nyní uzavírají všichni odběratelé 
v naší obci. Pro odběratele vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu, povinnost tuto smlouvu uzavřít, neboť neuzavření písemné smlouvy je 
kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody. Pro dodavatele pak možnost přerušit nebo omezit 
dodávku vody až do doby uzavření této smlouvy. Obec Rudoltice naplňuje podmínky zákona pro 
postavení odběratele, a proto je nezbytné tuto smlouvu uzavřít. Předmětem smlouvy je tedy úprava 
vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody. Smlouva se týká všech bytových 
domů a ostatních nemovitostí ve vlastnictví obce, kde dochází k odběru vody. 
 
Čtena Smlouva o dodávce vody č. SML-2004-001-018078. 
 
Bártlová – Co se týče stanovení ceny dodávané vody a způsobu jeho vyhlášení – o tom hovoří čl. 
V. smlouvy. Protože se mě na to již někteří občané dotazovali, bude vhodné toto uvést konkrétně 
do zápisu: 
 
„O ceně vodného rozhoduje představenstvo jako statutární orgán dodavatele. 
 
Ceny vodného jsou k dispozici v sídle dodavatele a na místně příslušných obecních a městských 
úřadech obcí, které jsou akcionáři dodavatele a kde dodavatel provozuje vodovod nebo 
kanalizaci. 
 
Změny cen dodavatel oznámí písemně místně příslušným obecním a městským úřadům, které 
informaci vyvěsí na úřední desce. Změnu cen vodného dále dodavatel oznámí každé právnické 
osobě a fyzickým osobám – podnikatelům, nezapsaným v obchodním rejstříku, a to písemně 
formou informace, přiložené k faktuře v kalendářním čtvrtletí před kterým došlo k úpravě cen.“ 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody č. SML-2004-001-018078 mezi 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, jako 
dodavatelem a obcí Rudoltice, jako odběratelem, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi 
dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
Bártlová – Chci upozornit na to, že neuzavření smlouvy s VAK Jablonné nad Orlice, a.s. na odběr 
vody může znamenat i to, že jim „odstřihnou“ vodu. A pokud odebírají vodu, aniž by měli 
uzavřenou smlouvu, mohou dostat pokutu za neoprávněný odběr vody. Což si někteří občané 
neuvědomují. 
 
16) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice–ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o kabelové vedení nízkého napětí k objektu společnosti TT KART v.o.s.. Toto 
kabelové vedení zasahuje do p.p.č. 18/9 ve vlastnictví obce Rudoltice, a proto je nutné uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene, úhrada za věcné břemeno je stanovena jednorázovou částkou 
1.000,- Kč.  
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2003990/VB/1, Rudoltice, Tejkl, kabelové vedení nn, mezi obcí Rudoltice jako stranou povinnou 
z věcného břemene, a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou 
oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na p.p.č. 18/9, 
zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, 
KP Ústí nad Orlicí, spočívající v zajištění strpění práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční 
soustavy a dále zdržet se po dobu trvání věcného břemene provádění činností, které by ohrozily 
nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit 
život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 
strany oprávněné z věcného břemene k zařízení distribuční soustavy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 
4245/1, 4290 a 4218/1 ve vlastnictví obce Rudoltice, a to vedení kabelové přípojky nízkého napětí 
V ZEMI přes shora specifikované pozemky z trafostanice v lokalitě Zámeček do budovy Nového 
Zámku u Lanškrouna (čp. 159) ve vlastnictví MgA. P.K. - vše dle přiložené situace. 
 
Konstatována „situace – kabelová přípojka NN“, která je nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene.  
 
Bártlová - Za zřízení věcného břemene je navrhována náhrada ve výši 33 500 Kč za p.p.č. 4245/1 
a 7 000 Kč za p.p.č. 4218, celkem tedy 41 300 Kč. S ohledem na skutečnost, že vedením této 
kabelové přípojky dojde k narušení stávajících zpevněných komunikací v této lokalitě, což bude 
mít za následek jejich zhoršený stav, domnívám se, že náhrada za věcné břemeno, která je v této 
smlouvě navrhována, je nedostačující. Po poradě se zastupiteli a společností VISION Rudoltice 
s.r.o. budeme navrhovat navýšení náhrady za zřízení věcného břemene, a to částkou ve výši 
minimálně 250,- Kč/m vedení kabelové přípojky, tj. za 335 m délkových na p.p.č. 4245/1, 70 m na 
p.p.č. 4290 a 8 m na p.p.č. 4218/1, celkem za 413 délkových metrů. Navrhuji schválit usnesení 
v tom smyslu, že obec je ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
za předpokladu, že náhrada za jeho zřízení bude navýšena na částku v minimální výši 250 Kč/m 
délkový. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-2003458/VB1 mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
ČEZ Distribuce, a.s. jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4245/1, 
4290 a 4218/1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí. 
 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že obec Rudoltice je připravena uzavřít Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem bude 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN, 
stavba Rudoltice – NOVÝ ZÁMEK) na p.p.č. 4245/1, 4290 a 4218/1, zapsaných na LV č. 10001 



pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, to 
vše za předpokladu, že náhrada za zřízení tohoto věcného břemene bude navýšena na částku 
v minimální výši 250 Kč/m délkový. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu uvědomit o této skutečnosti autorizovaného 
projektanta elektro p. Michala Marka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17a) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – VČP Net, s.r.o. – manželé R. a 
R. M.) 
 
Bártlová – Předmětem navržené smlouvy je zřízení věcného břemene na p.p.č. 3094/4 ve 
vlastnictví obce, ve které je uloženo plynárenské zařízení STL plynovod-PE 63 dle GP č. 950-
132/2009 ze dne 19.11.2009, který je také nedílnou součástí navržené smlouvy. Účastníkem této 
smlouvy kromě obce a VČP Net, s.r.o. jsou manželé M., XXX, jako investoři stavby. Za zřízení 
věcného břemene bude obci jako straně povinné uhrazena jednorázová náhrada ve výši 500 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice 
jako povinným, VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným, a 
manžely R.M. a R.M., bytem XXX, jako investorem, jehož předmětem je zřízení věcného břemene 
ve prospěch oprávněného k p.p.č. 3094/4 a 3094/1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, 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 návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
17b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – Antonín Bartoš) 
 
Bártlová – Na p.p.č. 4216/1 hodlá p. Antonín Bartoš zbudovat FWE (bod 9a tohoto zápisu). Jedná 
se o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (právo umístit podzemní vedení 
kabelu VN a právo vstupovat a vjíždět na pozemek dopravními prostředky v souvislosti 
s provozem, opravami, údržbou….), a to na pozemku p.p.č. 4216/1, ze kterého je GP oddělen 
pozemek 4216/11, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a ve vlastnictví obce. Touto smlouvou se 
obec zavazuje po kolaudaci stavby FWE uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (viz shora) 
s p. Antonínem Bartošem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, bezúplatně. 
 
 
Čten návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Antonínem Bartošem, se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20, jako budoucím oprávněným, a 
obcí Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž předmětem je dohoda účastníků, že po kolaudaci 
dokončené stavby FWE na p.p.č. 4216/1, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spolu uzavřou smlouvu o 
zřízení věcného břemene, na základě které zřídí budoucí povinný ve prospěch budoucího 
oprávněného na pozemcích uvedených v čl. II této smlouvy věcné břemeno, spočívající v právu 
budoucího oprávněného umístit na těchto pozemcích podzemní vedení – kabel VN a v právu 
vstupovat a vjíždět dopravními prostředky na pozemek budoucího povinného v souvislosti 
s provozem, opravami, údržbou, změnami a to v rozsahu, jak je vyznačeno na přiloženém 
situačním snímku a jak po dokončení stavby bude vymezeno GP, to vše na dobu časově 
neomezenou a bezúplatně. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. RUD/ZAM/200602 (Miriam Svojanovská – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová –  Jedná se o úklid společných prostor domů III. etapy, zkolaudovaných 30.9.2009 a nyní 
17. a 18.12. obsazených novými nájemníky. Dodatkem se rozšiřuje výčet čísel popisných, ve 
kterých firma p. Svojanovské provádí úklid. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. RUD/ZAM/200602 ze dne 
30.10.2007, mezi Miriam Svojanovskou se sídlem Vančurova 66, Lanškroun, jako zhotovitelem, 
 a obcí Rudoltice jako objednatelem, kterým se předmět plnění rozšiřuje o úklid bytových domů  
čp. 620, 622, 623 a 625-628 v obytné zóně Zámeček – Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
19) Výsledky výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 
tělocvičny Rudoltice“ 
 
Bártlová – Společnost VISION Rudoltice, s.r.o. byla pověřena zajištěním výběrového řízení  
na zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“. 
 
Jednatel společnosti VISION Rudoltice, s.r.o. p. Libor Dostál přednáší zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek. 
 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek uvádí: 
 
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání celkem 3 nabídky, které jsou zapsány do seznamu 
doručených nabídek v pořadí dle doručení. Hodnotící komise provedla posouzení podaných 
nabídek a pro hodnocení zařadila tyto nabídky: 
 



 
Pořadové 
číslo nabídky 

Název uchazeče Adresa sídla/místa podnikání IČ uchazeče 

1. Václav Netušil 
Moravská 2102, 560 02 Česká 

Třebová 
188 41 619 

2. ADECO spol. s r.o. 
Komenského 726, 560 02 Česká 

Třebová 
465 08 597 

3. Martin Hlaváček 
Bezděkov 1344, 560 02 Česká 

Třebová 
762 66 435 

 
Hodnotící komise v souladu se zadávacími podmínkami vybrala dle základního hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídková cena jako nejvhodnější nabídku č. 3 uchazeče Martin Hlaváček, 
Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 762 66 435 za celkovou nabídkovou cenu ve výši 
187.200,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“, jehož 
vyhlášením byla pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Zastupitelstvo obce po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.12.2009  
ohledně veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce 
tělocvičny Rudoltice“ schvaluje jako nejvhodnější nabídku - nabídku č. 3 uchazeče Martin 
Hlaváček, Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 762 66 435 za celkovou nabídkovou cenu ve 
výši 187.200,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
20) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice“ 
 
Bártlová – V souvislosti s rekonstrukcí tělocvičny dále tedy navrhuji vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“. Jako podmínky pro zadávací 
řízení navrhuji cenu a garanci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
tělocvičny Rudoltice“  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“, a to: 
1. cena – váha 80 % 
2. garance (záruční lhůta) – váha 20 % 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje složení 3členné komise pro otevírání obálek a posuzování a 
hodnocení nabídek uchazečů ve  výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice“, a to takto: 
Libor Dostál, bytem Dlouhá Třebová 335, 
Oldřich Rezek, bytem Rudoltice 117, 
Iva Stránská, bytem Rudoltice 121. 
 



Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
21) Správní poplatky za služby spojené s projektem Czech POINT 
 
Bártlová – Počínaje 1.1.2010 bude náš obecní úřad nabízet plnohodnotné služby spojené 
s projektem Czech POINT. Maximální výše správních poplatků, které obecní úřad za tyto služby 
může od zákazníků vybírat, je stanovena zákonem. Správní poplatky, které obecní úřad tímto 
způsobem vybere, jsou příjmem obecního úřadu. Navrhuji proto výši správních poplatků za tyto 
služby stanovit v maximální výši stanovené zákonem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení výše správních poplatků za služby spojené s projektem 
Czech POINT, poskytovaných Obecním úřadem v Rudolticích, a to v následující výši: 
 

- výpis z katastru nemovitostí 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis z obchodního rejstříku 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis z rejstříku trestů 
50,- Kč za výpis 

- výpis ze živnostenského rejstříku 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- příjem podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
50,- Kč za přijetí podání + poplatek dle druhu podání (podle Živnostenského úřadu) 

- výpis z bodového hodnocení řidiče 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis z insolvenčního rejstříku 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- datové schránky 
zpoplatněna pouze autorizovaná konverze 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových 
údajů 200,- Kč. 

 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
21a) Žádost o poskytnutí příspěvku na opravu kulturní památky Nový Zámek u Lanškrouna 
(MgA. P.K.) 
 
Bártlová – Dne 16.12.2009 podal elektronickou cestou MgA P.K. žádost o poskytnutí příspěvku 
na opravu kulturní památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159. Tuto žádost podává pro potřeby 
podání žádosti o dotaci a stanovisko obce je její součástí. Tak jako v předešlých letech je 
v podstatě vyžadováno pouze stanovisko obce, že obec na opravu kulturní památky nemá dostatek 
finančních prostředků. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo se žádostí MgA. P.K. ze dne 16.12.2009 o poskytnutí příspěvku 
na opravu kulturní památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159. 
Zastupitelstvo obce z důvodu omezených finančních prostředků obce neschvaluje poskytnutí 
příspěvku na opravu kulturní památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
22) Různé 
 

o Správa bytového fondu 
 
Bártlová – Dne 24.9.2009 mi zastupitelstvo uložilo předložit do konce roku 2009 návrh řešení 
postupného přechodu správy bytového fondu na obec, společnost ve vlastnictví obce, popř. na 
jinou správcovskou společnost. Od měsíce října t.r. však na RK Mouřenín nastoupila nová 
pracovnice (p. Gruberová), která dostala naši obec plně na starosti. Od tohoto data se spolupráce 
se správcem bytového fondu zlepšila natolik, že v tuto chvíli navrhuji neměnit současný stav 
a správu bytového fondu ponechat i nadále RK Mouřenín. Ve dnech 17. a 18. 12. se předávaly 
byty III. etapy výstavby. K jakémukoliv problému ze strany správce nedošlo, vše proběhlo 
v naprostém pořádku, pracovnice RK Mouřenín byla velmi operativní, nájemníkům i obci vyšla 
maximálně vstříc, dosavadní spolupráce s tímto pracovníkem se po 3 měsících spolupráce jeví 
mně i ostatním zaměstnancům našeho úřadu jako bezproblémová. V době úředních hodin zástupce 
správce dovede již okamžitě reagovat na prosby i podněty nájemníků, problémy řeší operativně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky obce o zlepšení spolupráce se správcem 
obecního bytového fondu RK Mouřenín, s.r.o., Svitavy a souhlasí s pokračováním vzájemné 
spolupráce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
23) Diskuse 
 
p. M.   – informace o Tříkrálové sbírce 

 -  žádost o výplatu odměny za práci na RZ 
  -  diskuse na téma práce kulturní komise 
 
 
Zasedání skončeno v 18.55 hod. 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/21/12/09 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2009, jehož předmětem je zejména Rozpočtové 

opatření PK č. 240, přijetí úvěru a další drobné úpravy rozpočtu na rok 2009, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

d) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 240, jejímž účelem je neinvestiční účelová 
dotace ve výši 6 595,- Kč, určená na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 
Pardubického kraje na rok 2009. 

e) rozpočet obce Rudoltice na rok 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, a to ve 
výši:  
příjmy:  14 427,0  tis. Kč 
výdaje:  26 285,6 tis. Kč 
financování: 11 858,6 tis. Kč; 
 
poskytnutí finančního příspěvku Klubu důchodců obce Rudoltice na jeho provoz v roce 
2010, a to ve výši 7.000,- Kč; 
 
poskytnutí účelově určené dotace TJ Sokol Rudoltice na rok 2010 ve výši 50.000,- Kč, a to 
na krytí části provozních nákladů a dokončení úprav areálu TJ Sokol Rudoltice. 

f) rozpočtový výhled obce Rudoltice na rok 2011 – 2015, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

g) podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a 
věcné prostředky PO jednotky SDH na rok 2010, a to dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

h) uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 
16.1.2007, kterým bude z důvodu zasažení p.p.č. 4245/25 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
ochranným pásmem významného krajinného prvku v rozsahu 83 m2 upravena kupní cena 
této pozemkové parcely, a to z původní výše 246 790,- Kč na částku 239 392,- Kč. 

i) v souvislosti s prodlením úhrady kupní ceny za p.p.č. 4218/2 stanovení smluvní pokuty 
kupujícímu p. Z.Ch., bytem XXX, v celkové výši 10.000,- Kč, splatnou nejpozději do 
31.12.2009 bezhotovostně na účet příp. hotovostním způsobem do pokladny prodávajícího, 
tj. obce Rudoltice. V případě, že nebude ze strany kupujícího dodržen stanovený termín 
splatnosti smluvní pokuty, bude ze strany obce, tj. prodávajícího vymáhána plná výše 
smluvní pokuty, tj. 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

j) stanovení smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti zaplatit řádně a včas kupní cenu 
p. R.K. v celkové výši 10.000,- Kč, splatnou nejpozději do 31.12.2009 bezhotovostně na 
účet, příp. hotovostním způsobem do pokladny obce Rudoltice. V případě, že nebude 
dodržen stanovený termín splatnosti smluvní pokuty, bude ze strany obce vymáhána plná 
výše smluvní pokuty, tj. 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

k) uzavření dodatku ke Smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti ze dne 
2.11.2008, a to mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jehož 
předmětem je doplnění článku 1 smlouvy o p.p.č. 4293/21, zapsaný u KÚ pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

l) uzavření dodatku ke Smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor ze dne   , a to mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A 
DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84 jako 
zprostředkovatelem, jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I. 
smlouvy, a to o byt č. 2 v domě čp. 264 a byt č. 6 v domě čp. 263, zapsaných u KÚ pro PK, 
KP Ústí nad orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 



m) uzavření Smlouvy o dodávce vody č. SML-2004-001-018078 mezi Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, jako dodavatelem a 
obcí Rudoltice, jako odběratelem, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a 
odběratelem při dodávkách vody. 

n) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003990/VB/1, Rudoltice, Tejkl, 
kabelové vedení nn, mezi obcí Rudoltice jako stranou povinnou z věcného břemene, a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou oprávněnou z věcného 
břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na p.p.č. 18/9, zapsané na LV č. 
10001 pro obec Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí, spočívající v zajištění strpění práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční 
soustavy a dále zdržet se po dobu trvání věcného břemene provádění činností, které by 
ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční 
soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo 
podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného břemene k zařízení distribuční 
soustavy. 

o) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rudoltice jako povinným, VČP 
net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným, a manžely R.M. a 
R.M., bytem XXX, jako investorem, jehož předmětem je zřízení věcného břemene ve 
prospěch oprávněného k p.p.č. 3094/4 a 3094/1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, 
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. 

p) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Antonínem 
Bartošem, se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20, jako budoucím oprávněným, a obcí 
Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž předmětem je dohoda účastníků, že po 
kolaudaci dokončené stavby FWE na p.p.č. 4216/1, zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spolu 
uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, na základě které zřídí budoucí povinný ve 
prospěch budoucího oprávněného na pozemcích uvedených v čl. II této smlouvy věcné 
břemeno, spočívající v právu budoucího oprávněného umístit na těchto pozemcích 
podzemní vedení – kabel VN a v právu vstupovat a vjíždět dopravními prostředky na 
pozemek budoucího povinného v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami a to 
v rozsahu, jak je vyznačeno na přiloženém situačním snímku a jak po dokončení stavby 
bude vymezeno GP, to vše na dobu časově neomezenou a bezúplatně. 

q) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. RUD/ZAM/200602 ze dne 30.10.2007, mezi 
Miriam Svojanovskou se sídlem Vančurova 66, Lanškroun, jako zhotovitelem, a obcí 
Rudoltice jako objednatelem, kterým se předmět plnění rozšiřuje o úklid bytových domů 
čp. 620, 622, 623 a 625-628 v obytné zóně Zámeček – Rudoltice. 

r) po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.12.2009  ohledně 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce 
tělocvičny Rudoltice“ jako nejvhodnější nabídku - nabídku č. 3 uchazeče Martin Hlaváček, 
Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 762 66 435 za celkovou nabídkovou cenu ve 
výši 187.200,- Kč. 

s) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“; 
 
zadávací podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
tělocvičny Rudoltice“, a to: 
1. cena – váha 80 % 
2. garance (záruční lhůta) – váha 20 %; 
 
složení 3členné komise pro otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek uchazečů 
ve  výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“, a to takto: 



Libor Dostál, bytem Dlouhá Třebová 335, 
Oldřich Rezek, bytem Rudoltice 117, 
Iva Stránská, bytem Rudoltice 121. 

t) stanovení výše správních poplatků za služby spojené s projektem Czech POINT, 
poskytovaných Obecním úřadem v Rudolticích, a to v následující výši: 

- výpis z katastru nemovitostí 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis z obchodního rejstříku 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis z rejstříku trestů 
50,- Kč za výpis 

- výpis ze živnostenského rejstříku 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- příjem podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
50,- Kč za přijetí podání + poplatek dle druhu podání (podle Živnostenského úřadu) 

- výpis z bodového hodnocení řidiče 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- výpis z insolvenčního rejstříku 
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku 

- datové schránky 
zpoplatněna pouze autorizovaná konverze 30,- Kč za stránku a opakované vydání 
přístupových údajů 200,- Kč. 
 

2) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

a) z důvodu omezených finančních prostředků obce poskytnutí příspěvku na opravu kulturní 
památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159 – bod č. 4 písm. d) usnesení 
 

3) Zastupitelstvo obce uděluje: 
 
a) p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas s dočasným 

vyjmutím celé plochy pozemku ze zemědělského půdního fondu, a to p.p.č. 4216/1  
o výměře 14 473 m2, zapsaného u KÚ PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny 
o výkonu 1,0 MWp – jako stavby dočasné na 30 let; 
 
p. Antonínu Bartošovi se sídlem Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas s územním a 
stavebním řízením na projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,0 MWp na p.p.č. 4216/1, 
včetně oplocení a vedení kabelu dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 

4) Zastupitelstvo obce se seznámilo: 
 

a) s návrhem rozpočtu obce Rudoltice na rok 2010, zveřejněného na úřední desce obecního 
úřadu ve dnech 4. 12. – 20. 12. 2009 

b) se žádostí o prominutí větší části smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny za p.p.č. 
4218/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou kupujícím p. Z.Ch. dne 23.11.2009 – bod 
č. 1 písm. i) usnesení 

c) s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 



„Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“, jehož 
vyhlášením byla pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. r) usnesení 

d) se žádostí MgA. P.K. ze dne 16.12.2009 o poskytnutí příspěvku na opravu kulturní 
památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159  
 

5) 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) Dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Fotovoltaický zdroj 1,0 MWp 

Rudoltice“ – bod č. 3 písm. a) usnesení 
d) odstoupení kupujícího p. R.K., bytem XXX, od kupní smlouvy a dohody o zřízení 

předkupního práva k p.p.č. 4293/21 ze dne 6.1.2009, podané obecnímu úřadu dne 
12.10.2009 – bod č. 1 písm. j) usnesení 

e) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003458/VB1 
mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, 
a.s. jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je sjednání 
podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4245/1, 
4290 a 4218/1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí. 

f) informaci starostky obce o zlepšení spolupráce se správcem obecního bytového fondu RK 
Mouření, spol. s r.o., Svitavy a souhlasí s pokračováním vzájemné spolupráce. 

 
6) Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 
a) starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke Kupní smlouvy a smlouvě o zřízení předkupního 

práva – bod č. 1 písm. h) usnesení 
b) starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování prodeje 

nemovitosti – bod č. 1 písm. k) usnesení 
c) starostku obce k podpisu dodatku ke Smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor – bod č. 1 písm. l) usnesení 
d) starostku obce k podpisu Smlouvy o dodávce vody – bod č. 1 písm. m) usnesení 
e) starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. n) usnesení 
f) starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. o) usnesení 
g) starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – bod č. 

1 písm. p) usnesení 
h) starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – bod č. 1 písm. q) usnesení 
i) VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ – bod č. 1 písm. s) usnesení 
 

7) Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

a) předsedovi TJ Sokol Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2010 a 
předložit jej obecnímu úřadu nejpozději do 15.12.2010 – bod č. 1 písm. e) usnesení; 
předsedovi klubu důchodců provést vyúčtování poskytnutého příspěvku na rok 2010 a 
předložit jej obecnímu úřadu nejpozději do 15.12.2010 – bod č. 1 písm. e) usnesení 

b) starostce obce podat žádost o poskytnutí dotace na Krajský úřad Pardubického kraje 
nejpozději do 31.12.2009 – bod č. 1 písm. g) usnesení 

c) starostce obce uvědomit neprodleně o této skutečnosti kupujícího p. Z.Ch. – bod č. 1 písm. 
i) usnesení 

d) starostce obce uvědomit neprodleně o této skutečnosti p. R.K. – bod č. 1 písm. j) usnesení 
e) obecnímu úřadu uvědomit o této skutečnosti autorizovaného projektanta elektro p. Michala 

Marka – bod č. 8 písm. a) usnesení 



 
8) Zastupitelstvo obce prohlašuje: 

 
a) že obec Rudoltice je připravena uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem bude sjednání podmínek 
pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN, stavba 
Rudoltice – NOVÝ ZÁMEK) na p.p.č. 4245/1, 4290 a 4218/1, zapsaných na LV č. 10001 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí, to vše za předpokladu, že náhrada za zřízení tohoto věcného břemene bude 
navýšena na částku v minimální výši 250 Kč/m délkový  
 

9) Zastupitelstvo obce revokuje: 
 

a) své usnesení č. OZ/30/10/08 pod bodem 1f), kterým byla schválena Kupní smlouva a 
dohoda o zřízení předkupního práva na p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – bod 
č. 1 písm. j) usnesení 

 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
 
 
Ověřili:  Erika Kohoutová 
  Daniel Žáček 



 

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2009 
 

 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

zastupitelé 
 

 červenec   srpen   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 --- --- 27 --- --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 16 --- --- 26 --- --- 

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

Rezek Oldřich 31 --- --- 28 --- --- 26 --- 1 

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

Skalický Tomáš 31 --- --- 21 1 4 8 2 3 

Stránská Iva 31 --- --- 27 1 --- 27 --- --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 27 1 --- 26 --- 1 
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SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 346 3 0 

Kohoutová Erika 332 4 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 344 3 2 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 210 12 22 

Stránská Iva 339 5 0 

Žáček Daniel 343 3 3 


