
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 28.1.2010 

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. 6 a 7 usnesení č. OZ/21/12/09  
4) Oznámení o chybě v psaní v zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce dne 21.12.2009 + 

žádost o souhlas s opravou zápisu 
5) Stížnosti 
6) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
7) Smlouva o přistoupení k závazkům (Stavby Rudoltice – Obec Rudoltice) 
8) Žádost o souhlas s vybudováním dětského zábavního parku na Zámeckém vrchu a změnu 

územního plánu (MgA P.K.) 
9) Žádost o souhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny (GUVEX, s.r.o.) 

10) Převod práv z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti (A.B.) 
11) Převod práv ze smlouvy o smlouvě budoucí (A.B.) 
12) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce tělocvičny 

Rudoltice“ 
13) Výsledky výběrového řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ + 

smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení 
14) Výsledky výběrového řízení na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na 

Lukávce“ + smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení 
15) Výběrové řízení na pojištění majetku obce 
16) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 

• Informace z jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko 
• Smlouva o smlouvě budoucí kupní (ZVHS Brno – Obec Rudoltice) 
• Odkup části p.p.č. 4288/1 (M.Š. – Obec Rudoltice) 
• Znalecký posudek na ocenění poz. parcel ve vlastnictví státu 

17) Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád 
18) Rozsudek OS ÚO ze dne 27.10.2009 (Stavby Rudoltice – J.S.) 

• oznámení přísp. org. STAVBY Rudoltice o přijetí finanční částky 
19) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 1/2010 
20) Oznámení o změně ceny vody pitné (VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
21) Návrh na změnu ceny vody odkanalizované (stočného) 
22) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (V.Š.) 
23) Dodatky ke smlouvám (EKOLA České Libchavy s.r.o. – Obec Rudoltice) 

• k nájemní smlouvě 
• ke smlouvě o dílo na sběr a odstraňování nebezp. složek KO 
• ke smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 
• ke smlouvě o dílo na svoz a odstraňování KO z odpadových nádob 

24) Smlouva o zřízení věcného břemene (Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Obec 
Rudoltice) 

25) Dodatek k dohodě o odborné pomoci (Obec Rudoltice – Městská knihovna Lanškroun) 
26) Výpověď z bytu č. 10 v domě čp. 263 (E.B.) 
27) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (KONZUM, obch. družstvo ÚO) 
28) Žádost o příspěvek (K. Š.) 
29) Výroční zpráva o činnosti obce Rudoltice v r. 2009 v oblasti poskytování informací podle 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
30) Různé 



• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 
fondem obce ke dni 11.1.2010 

31) Diskuse 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová 
Omluven: Skalický 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
 
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání: 
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném 
vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce 
zápisu. Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu 
k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva 
obce. 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání 19.05hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  
 

• vyřazení z programu bodu č. 10) - Převod práv z kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovitosti (A.B.)  

• vyřazení z programu bodu č. 24) - Smlouva o zřízení věcného břemene 
(Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Obec Rudoltice) 

• vyřazení z programu bodu č. 28) – Žádost o příspěvek (K.Š.) 
 

• doplnění programu v bodu č. 16) – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene (obec Rudoltice – Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko); 
Smlouva o právu k provedení stavby (Obec Rudoltice – Dobrovolný svazek 
obcí Lanškrounsko) 

• doplnění programu o bod č. 19a) – Rozpočtové opatření č. 6/2009 
• doplnění programu o bod č. 19b) – Převod z fondu hospodářské činnosti do 

rozpočtu obce 
• doplnění programu o bod č. 24a) – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
• doplnění programu o bod č. 24b) – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene (VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. – Obec Rudoltice) 
• doplnění programu o bod č. 26a) – Výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě čp. 

612 /H.,P.), č. 8 v domě čp. 612 (M.) 
 
 

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, Stránská 
 

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

       PRO:  5     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
3) Kontrola bodu č. 6 a 7 usnesení č. OZ/21/12/09  
 

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 
- splněno 

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

c) starostku obce k podpisu dodatku ke Smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 
nemovitosti, bytu či nebytových prostor – bod č. 1 písm. l) usnesení 
- splněno 

d) starostku obce k podpisu Smlouvy o dodávce vody – bod č. 1 písm. m) usnesení 
- dosud nesplněno, VAK nedodal upravenou smlouvu (bez ujednání o stočném), již 
urgováno 

e) starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. n) usnesení 
- splněno 

f) starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. o) usnesení 
- splněno 

g) starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – bod č. 
1 písm. p) usnesení 
- splněno 

h) starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – bod č. 1 písm. q) usnesení 
- splněno 

i) VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ – bod č. 1 písm. s) usnesení 

- splněno 
 

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 
- splněno 

c) starostce obce uvědomit neprodleně o této skutečnosti kupujícího p. Zdeňka Choura – bod 
č. 1 písm. i) usnesení 
- splněno, pokuta zaplacena 

d) starostce obce uvědomit neprodleně o této skutečnosti p. Richarda Kohouta – bod č. 1 
písm. j) usnesení 
- splněno, pokuta zaplacena 



e) obecnímu úřadu uvědomit o této skutečnosti autorizovaného projektanta elektro p. Michala 
Marka – bod č. 8 písm. a) usnesení 
- splněno, nová smlouva se dnes bude projednávat 
 

4) Oznámení o chybě v psaní v zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce dne 21.12.2009 + žádost  
o souhlas s opravou zápisu 
 
Bártlová – Po zveřejnění zápisu ze zasedání ZO dne 21.12.2009 jsem zjistila, že došlo k chybě 
v psaní, a to u bodu č. 12 – „Odstoupení od kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 
(Richard Kohout)“. Místostarostka Kohoutová oznámila svůj vztah k věci, a proto bylo nejprve 
hlasováno, zda bude vyloučena z projednávání, kterého se nezúčastnila. V zápisu je mylně 
uvedeno u výčtu jmen hlasování namísto zastupitele Skalického paní Kohoutová. Na rozhodnutí 
tato chyba v psaní nemá žádný vliv. Žádám o souhlas s opravou zápisu – viz níže. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že při projednávání písemného podání p. Richarda Kohouta 
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) – správně Skalický 

 
Bártlová- Při dalším hlasování přímo o projednávané věci se tedy místostarostka Kohoutová 
nezúčastnila, mylně však bylo uvedeno ve výčtu hlasování počet 6, správně bylo tedy 5 (Stránská, 
Žáček, Rezek, Skalický, Bártlová). Na rozhodnutí tato chyba v psaní nemá žádný vliv. Žádám 
o souhlas s opravou zápisu – viz níže. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení kupujícího p. Richarda Kohouta, bytem Rudoltice 
57, 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. Richardu Kohoutovi 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. Richarda 
Kohouta. 
 
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 – správně 5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, 
konaného dne 21.12.2009, specifikovanou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením opravy zápisu dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
5) Stížnosti 
 
č. 1/2010 - stížnost na hlučné chování rodiny nájemnice M.V., bytem čp. 261 
 - podána dne 4.1.2010 p. Z.J. 

- projednání stížnosti proběhlo dne 12.1.2010; stížnost považována z části za 
důvodnou, vyřešeno domluvou 
- dne 18.1.2010 předloženo obecnímu úřadu podání s názvem „opakovaná 
stížnost“, pisatelka vyzvána k upřesnění podání – zda je podáním míněna další 
stížnost na p. V., popř. zda žádá o znovuprojednání stížnosti č. 1/2010, anebo zda 
tím žádá o zahájení správního řízení, tzn. zajištění tzv. ochrany pokojného stavu, o 
kterém se zde zmiňuje 

 
č. 2/2010  - stížnost na zastavěné společné prostory domu čp. 261 
 - podána dne 4.1.2010 p. E.Ch. 
 - na den 1.2.2010 byla svolána schůzka ve společných prostorách domu čp. 261 
 
Dne 18.1.2010 bylo na obecní úřad učiněno podání nazvané „Stížnost na paní M.“. S ohledem na 
obsah podání byla paní Jelínková, která jej podala, vyzvána k upřesnění, a to zda svým podáním 
míní podat stížnost na paní M., Rudoltice čp. 261, anebo tímto podáním žádají o zahájení 
správního řízení, tzn. zajištění tzv. ochrany pokojného stavu. Prozatím nebylo zapsáno jako 
stížnost. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
6) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
 
4.1.2010 

• zajišťování akce masopust 
 
5.1.2010 

• projednávání vyklizení bytu po výpovědi z důvodu porušování nájemní smlouvy 
• jednání s MěP Lanškroun 
• jednání se žadateli o změnu ÚP 

 
6.1.2010 

• jednání pracovní skupiny ohledně cyklostezky Lanškroun – Rudoltice  



• jednání s právní zástupkyni obce 
• projednávání OPP 
• schůzka stavebně-bytové komise 

 
7.1.2010 

• jednání ohledně žádosti o vybudování fotovoltaické elektrárny 
• jednání s nájemníky bytu ohledně neplacení nájemného, neshod v domě 

 
11.1.2010 

• příprava na masopustní veselici 
 

12.1.2010 
• projednávání stížnosti č. 1/2010 
• zajišťování podkladů k soudnímu jednání 

 
13.1.2010 

• příprava na masopustní veselici 
• inzerce na volné byty v obci 

 
14.1.-15.1. 

• zdravotní indispozice 
  
18.1.2010 

• jednání na MěÚ Lanškroun ohledně cyklostezky 
• projednávání neshod v domě čp. 261 
• jednání s ředitelkou školy  

 
19.1.2010 

• projednávání žádosti o přidělení bytu 
• jednání s ředitelem společnosti EKOLA České Libchavy 
• projednávání závad v nájemním bytě 

 
20.1.2010 

• jednání v RK Mozaika 
• jednání pracovní skupiny ohledně cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 
• jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko ohledně cyklostezky Lanškroun – 

Rudoltice 
• jednání s práv. zástupkyní Mgr. Hamplovou 
• otevírání obálek – výběrové řízení „Rekonstrukce tělocvična Rudoltice“ 

 
21.1.2010 

• projednávání žádosti občanů obce o odkoupení pozemku ve vlastnictví PF ČR 
• jednání v Moravské Třebové 
• projednávání podmínek pro přidělení obecního bytu 

 
25.1.2010 

• účast u soudního jednání – KS HK, pobočka Pardubice (VISION Rudoltice – Robert 
Kolomý) 

 
26.1.2010 

• výslech na Policii ČR 
• zajišťování podkladů pro soudní jednání 

 



27.1.2010 
• jednání ohledně přidělení bytu, uzavření nájemní smlouvy  
• příprava na zasedání zastupitelstva 

 
28.1.2010 

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

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
7) Smlouva o přistoupení k závazkům (Stavby Rudoltice – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu smlouvu o přistoupení k závazkům, která navazuje na 
úvěrovou smlouvu, kterou uzavřela obec s ČS a.s. na částku 31 688 000 Kč, aby mohla těmito 
penězi zaplatit 2 úvěry příspěvkové organizace Stavby Rudoltice v celkové shodné výši, které 
byly v minulosti touto příspěvkovou organizací vzaty na dofinancování bytové výstavby.  
Uzavření smlouvy o úvěru bylo schváleno na listopadovém zasedání r. 2009 a k uzavření došlo 
dne 14.12.2009. Smlouva o přistoupení k závazkům, kterou nyní předkládám, byla podepsána 
ještě před uzavřením jmenované smlouvy o úvěru – téhož dne. Touto smlouvou přistupuje obec 
Rudoltice k závazkům příspěvkové organizace Stavby Rudoltice – a to právě ke shora uvedeným 
dvěma úvěrům a zavazuje se v ní k jejich úhradě. Účinnosti k datu 14.12.2009 tato smlouva však 
nabude až okamžikem schválení zastupitelstvem obce, tzn. že pokud dnes schválíme její uzavření, 
nabude účinnosti ke dni 14.12.2009, tzn. ke dni uzavření smlouvy o úvěru s ČS a.s.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o přistoupení k závazkům mezi příspěvkovou 
organizací Stavby Rudoltice a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je přistoupení obce Rudoltice 
k závazkům příspěvkové organizace Stavby Rudoltice, vyplývajících z úvěrů specifikovaných v čl. I 
této smlouvy, a to ke dni 14.12.2009. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8) Žádost o souhlas s vybudováním dětského zábavního parku na Zámeckém vrchu a změnu 
územního plánu (MgA P.K.) 
 
Bártlová – V listopadu mi byl předložen od pana Kokeše neoficiální návrh usnesení pro 
zastupitelstvo, ve kterém pan Kokeš žádá o souhlas s výstavbou dětského zábavního parku na 
Zámeckém vrchu, dále žádá o změnu územního plánu obce, o souhlas s vytvořením spojovací 
komunikace mezi nádražím a zámeckým vrchem a dále o souhlas se změnou trasy obecní 
komunikace na parcele 4290, která by nově vedla po parcelách 4248/2 a 4249/2.  
 
V lednu r. 2010 podal MgA Přemysl Kokeš a Nový Zámek s.r.o. oficiální žádost o změnu 
územního plánu na katastru obce Rudoltice v lokalitě na Zámeckém vrchu jak v jeho vlastnictví, 
ve vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty okresního mysliveckého spolku ÚO, v majetku 
obce Rudoltice, v majetku společnosti Nový Zámek, v majetku Lesů ČR a.s. a dále žádají o 
stanovení trasy přímé přístupové komunikace po parcelách v majetku obce Rudoltice, v majetku 
České republiky, v majetku společnosti Nový Zámek s.r.o., v majetku Lesů ČR a.s. a v majetku 



MgA. Přemysla Kokeše. 
 
S panem MgA Kokešem jsme se dohodli, že před projednáváním jejich žádosti o souhlas obce 
s výstavbou a změnou územního plánu proběhne z jeho strany anketa mezi našimi občany. Tato 
anketa byla ukončena v sobotu dne 23.1.2010 a celkem se jí zúčastnilo 151 respondentů. Souhlas 
s rozvojem Nového Zámku na zábavní areál v ní vyslovilo celkem 81 občanů, 70 občanů bylo 
proti jeho realizaci. Na anketě se tedy podílelo cca 12 % oprávněných voličů obce.  
 
 
MgA. Přemysl Kokeš a ing. Jiří Vávra seznámili přítomné se záměry, které mají s Novým 
Zámkem a jeho okolím. 
 
Rezek - Já patřím k zastupitelům, kteří hájí především těch občanů, kteří obývají ty bytové domy a 
ty, kteří si v té lokalitě zakoupili parcelu a třeba už tam žijí. Řada těch parcel ale ještě prodaných 
není a já to vnímám tak, že to ovlivňuje jejich prodej. Dochází k něčemu, co se nepředpokládalo. I 
když tu pan architekt říkal, že vše bude směřovat spíše na jihozápad ale nejvíce to určitě zasáhne 
právě ty parcely určené na prodej. Např. obdobný projekt je pod Kunětickou horou a když kolem 
v létě procházíte, zvěř zapáchá a ten prostor je tu mnohem větší než prostor, který je k dispozici 
tady u nás. Jsem rád, že tu dnes jsou vlastníci zmiňovaných parcel a nájemníci a chtěl bych znát 
také jejich názor.  
Ing. Vávra – Myslím si, že v tuto chvíli není vhodné vyslovovat k dotazům, které tu zazní ano 
nebo ne. Je potřeba udělat nějakou analýzu, zjistit jestli by ten rozsah mohl poškodit tuto lokalitu, 
jaký by byl dopad na prodej parcel. Mohlo by se ukázat, že by tomu tak nebylo anebo naopak, že 
máte pravdu. My bychom stejně potřebovali nějaká vyjádření, ať už by tam stála malá zoologická 
zahrada nebo dětské hřiště. Pak dejme tomu za 3 měsíce budete rozhodovat o tom, v jakém 
rozsahu by mohl ten projekt „dýchat“ a právě ty by padly všechny tyhle argumenty. 
MgA. Kokeš – Myslím si to samé, teď bychom mluvili pouze o pocitech, o tom zda to cítíme tak 
či onak. 
Rezek - Myslím si, že je správné, aby tu zazněly i názory občanů, kteří se tu dnes sešli. 
Ing. Vávra - Nechtěl bych tu teď stát v roli, že chceme ten projekt vybudovat za každou cenu a 
buď vás přesvědčíme nebo ne. Chtěl bych udělat diskuzi o tom, zda-li je to vůbec možné. Této 
diskuzi bychom chtěli věnovat 2-3 měsíce. Byli jsme pod tlakem ze strany investorů, nestihli jsme 
se dostatečně připravit, ale my jsme opravdu nečekali, že nastanou nějaké potíže nebo že budete 
požadovat nějaké vyjádření občanů na vybudování dětského zábavního parku. 
dotaz – Chtěla bych také něco říci. Jsme vlastníky jedné z těch pozemkových parcel na Zámečku, 
odstěhovali jsme se z města, abychom měli klid. Ta naše parcela je právě hned pod Zámečkem a 
tam určitě klid nebude. 
Rezek – Ty vlastníci se určitě mohou cítit tak, že byli podvedení, ale my jsme opravdu nepočítali 
s tím, že by se na Zámečku něco takového v budoucnosti budovalo. 
MgA. Kokeš – Myslím si, že by určitě bylo dobré uspořádat nějakou schůzi s majiteli těch parcel a 
zástupci obce, seznámit je s projektem a diskutovat o tom. 
Dotaz – Pokud vím, byl tu kdysi projekt podle kterého měl stát na Zámečku aquapark a teď by tam 
mělo stát dětské hřiště. Na Zámečku je přece plno mladých rodin, které by to hřiště mohly využít. 
Ty děti na Zámečku nemají kam jít, teď se schází před domy, kouří a dělají výtržnosti. Klid tam 
není už teď, vždyť policie tam zasahuje každou chvíli. To přece žádný klid není. 
 
Diskuze již nebyla dále zaznamenávána pro opakující se argumenty pro a proti. 
 
Bártlová -  Myslím si, že je třeba minimálně potřeba jasně stanovit rozsah projektu, který by měl 
být v této lokalitě budován a pro jaké účely je tedy požadována změna územního plánu, a také 
následně požadovat studii dopadů na život v obci, ŽP, dopravní zatížení, infrastrukturu obce 
v případě jeho realizace.  
 
 
Návrh usnesení: 



 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace MgA Kokeše k záměru vybudování zábavního a 
vzdělávacího areálu pro děti a rodiny s dětmi na Zámeckém vrchu. 
 
Zastupitelstvo obce k posouzení žádosti o změnu územního plánu na katastru obce Rudoltice 
v lokalitě Zámeckého vrchu, podané v lednu 2010 MgA Přemyslem Kokešem a společností Nový 
Zámek s.r.o., požaduje v souvislosti s plánovaným rozvojem Nového Zámku u Lanškrouna na 
zábavní a vzdělávací areál pro děti a pro rodiny s dětmi doložení studie dopadů na život v obci, 
životní prostředí, dopravní zatížení a infrastrukturu obce, která bude vypracována nezávislou 
odbornou organizací, jež bude k návrhu žadatelů o změnu územního plánu současně odsouhlasena 
i zástupcem obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
9) Žádost o souhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny (GUVEX, s.r.o.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu žádost společnosti GUVEX, s.r.o., která má zájem 
vybudovat na p.p.č. 4216/5 ve vlastnictví CITIC-MARMES BICYKLE CZ fotovoltaickou 
elektrárnu o výkonu 0,5 MW, tj. cca 7000 m2, jedná se o dočasnou stavbu. Je přiložen souhlas 
současného vlastníka. 
 
Čtena žádost společnosti GUVEX, s.r.o. 
 
Bártlová – Obec povolila vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku vedle měnírny – za 
drahou, a dále na pozemku, který se nachází nad halou společnosti ZV KOVO s.r.o. a který se již 
nachází ve svahu, tzn. ve ztížených podmínkách pro výstavbu nějaké haly či něčeho podobného. 
Vše v průmyslové zóně obce. Na pozemku ve vlastnictví CITIC-MARMES BICYKLE CZ – pod 
halou ZV KOVO měl podle kupní smlouvy stát závod na montáž jízdních kol a měl přinést hned 
několik pracovní příležitosti pro naše občany. Tato fotovoltaická elektrárna by již byla v podstatě 
druhou v této průmyslové zóně.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce nedává souhlas společnosti GUVEX, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Dukelských 
hrdinů 1011, k vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 0,5 MW na p.p.č. 4216/5 
v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví CITIC-MARMES BICYKLE CZ. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit stanovisko zastupitelstva žadateli. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Převod práv z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti (Antonín Bartoš) 
- vyřazeno z projednávání 
 
11) Převod práv ze smlouvy o smlouvě budoucí (Antonín Bartoš) 
 
Bártlová – Pan Bartoš podal žádost o převod práv ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene ze dne 6.8.2009, schválená zastupitelstvem 30.7.2009, kterou obec uzavřela 
přímo s ním jako fyzickou osobou. Tento se však rozhodl převést práva z kupní smlouvy na 
společnost TRADING M & K, a.s. Současně do této smlouvy navrhuje doplnit p.p.č. 4478 ve 
vlastnictví obce, která byla ve smlouvě opomenuta. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 
6.8.2009, schválené zastupitelstvem obce dne 30.7.2009, jehož předmětem je převod práv 
kupujícího dle článku III. bod 3 Smlouvy, a to na společnost TRADING M & K, a.s. se sídlem 
K Roztokům 114/13, Praha 6, IČ: 453 13 911, a dále doplnění článku II. bod 1 o p.p.č. 4478. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice“ 
 
Bártlová – Na veřejném zasedání dne 21.12.2009 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“. Vítězem se stal 
Martin Hlaváček z České Třebové. Nyní tedy předkládám ke schválení smlouvu o dílo č. 1/2009 
mezi obcí Rudoltice a zmiňovaným p. Martinem Hlaváčkem. 
 
Čtena smlouva o dílo č. 1/2009.         
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2009 mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, jako 
zhotovitelem, jehož předmětem provedení projektové dokumentace stavby rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice za cenu díla ve výši 187 200,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:      
PROTI:   

         ZDRŽEL SE:   
 
13) Výsledky výběrového řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ + 
smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení 
 
Bártlová – Dne 21.12.2009 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášení výběrového řízení na 
rekonstrukci tělocvičny rudoltice. Vyhlášením výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku byla 
pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o., a dále byla ustavena hodnotící komise, jejímž 
předsedou je zastupitel p. Rezek. Předávám tedy slovo p. Rezkovi, který nás seznámí s výsledky 
výběrového řízení. 
 
Zastupitel Rezek jako předseda hodnotící komise konstatuje výsledky výběrového řízení. 
 

Na základě vyhodnocení nabídek stanovila komise jako nejvhodnější nabídku : 
 

č. 
nabídky 

pořadí uchazeč sídlo IČ 

8. 1. DS INTEX s.r.o. U Dvora 118, 560 02 Česká 
Třebová 274 98 492 

      
Dále jsou uvedeny v sestupném pořadí dle ekonomické výhodnosti ostatní hodnocené nabídky : 

 
č. 
nabídky 

pořadí uchazeč sídlo IČ 



3. 2. KLEPOCOL s.r.o. Lačnov 322, 568 02 Svitavy 481 50 347 
4. 3. VRBA s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 469 93 223 

 

7. 4. Tomáš Kozel 
Mistrovice 208, 561 64 Jablonné 

nad Orlicí 
728 44 078 

5. 5. LV servis s.r.o. 
Sedlčanská 65/1327, 140 00 

Praha 4 
264 40 580 

6. 6. IVEXI s.r.o. 
Bratranců Veverkových 680, 530 

02 Pardubice 
252 98 968 

 
Bártlová – Dle sdělení jednatele společnosti p. Dostála smlouva o dílo na rekonstrukci tělocvičny 
bude předložena ke schválení až na příštím zasedání. 
 
dotaz – S jakou cenou přišla vítězná společnost? 
Rezek – 4.810.000,- Kč 
dotaz – A kdy by se mělo začít stavět? 
Bártlová – Byli bychom rádi, kdyby to bylo do začátku školního roku hotovo. 
dotaz – Projekt je někde k nahlédnutí? 
Bártlová – Samozřejmě, pokud přijdete na obecní úřad, rádi Vám ho ukážeme. 
dotaz – zajímá mě to z hlediska využití té tělocvičny např. pro fotbal. 
Stránská – Tělocvična nebude jen splňovat parametry např. pro nějaká mistrovská utkání, ale dle 
sdělení architekta se tam bude moci hrát snad cokoliv. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„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 27.1.2010  
ohledně veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ schvaluje jako nejvhodnější 
nabídku - nabídku č. 8 uchazeče DS INTEX s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu ve výši 4 810 109,- 
Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
14) Výsledky výběrového řízení na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na 
Lukávce“ + smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení 
 
Bártlová – V listopadu r. 2009 jsme schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové 
dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“, kterým byla pověřena společnost VISION 
Rudoltice s.r.o. Na zmiňovanou akci jsme dostali od Pardubického kraje dotaci 200 000 Kč, 
kterou jsme povinni vyúčtovat do konce června 2010.  
 

Číslo 
nabídky 

 
                   Název uchazeče 

 
IČ uchazeče 

Zadávací podm.splněny 
ANO - NE 

1 ATELIER  M 
ING. JAROSLAV BRANDA 

5406010159 ANO 

2 AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o. 642 55 611 ANO 

3 Vodohosp. rozvoj a výstavba a.s. 471 16 901 ANO 
 



 
Vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů: 
 
POŘADÍ IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE  UCHAZE ČE 

1 AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl 
2 VRV a.s., Divize 02, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
3 Ing. Jaroslav Branda – ATELIER M, Pod Lesem 215, 549 32 Velké Poříčí 

 
Konstatován protokol o otevírání nabídek ze dne 11.1.2010. 
 
Čtena smlouva o dílo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“, jehož 
vyhlášením byla pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Zastupitelstvo obce po projednání Protokolu o otevírání nabídek ze dne 11.1.2010 ohledně veřejné 
zakázky malého rozsahu na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“ 
schvaluje jako nejvhodnější nabídku - nabídku č. 2 uchazeče AGROPROJEKCE Litomyšl spol. 
s r.o., IČ: 642 55 611, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 198 000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a společností 
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. se sídlem Litomyšl, Na Lánech 81, jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 
„Poldr Rudoltice na Lukávce“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
15) Výběrové řízení na pojištění majetku obce 
 
Bártlová – Na jaře loňského roku jsme schválili uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na veškerý svůj movitý i nemovitý majetek a dále 
pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to od 
20.3.2009 do 19.3.2010 a celkové pojistné za dobu pojištění činilo po uplatnění slevy za frekvenci 
placení pojistného celkovou částku 239 069,- Kč. Pokud si dobře pamatujete, tato smlouva vznikla 
na základě zjištění, že majetek obce je těžce podpojištěný, a proto došlo ve velmi krátké lhůtě 
k uzavření nové pojistné smlouvy s tím, že nebylo vyhlášené výběrové řízení na pojišťovnu, neboť 
byl zohledněn velice vstřícný krok ze strany Kooperativy v souvislosti s požárem bytového domu 
čp. 605 na Zámečku. Tenkrát jsme se tedy dohodli na uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou, 
a to na dobu jednoho roku s tím, že poté bude vyhlášeno výběrové řízení na další období. Tento 
čas právě nastal. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pojištění movitého i nemovitého 
majetku a cenností ve vlastnictví obce Rudoltice a dále na pojištění odpovědnosti za škodu. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením výběrového řízení na pojištění 
movitého i nemovitého majetku a cenností ve vlastnictví obce Rudoltice a dále na pojištění 
odpovědnosti za škodu. 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
 

• Informace z jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko 
 
Bártlová – Od začátku letošního roku proběhlo již několik jednání - jednak pracovní skupiny, 
která sestává ze starostů všech obcí, dotčených stavbou cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová, 
manažera DSO a úředníky MěÚ La, a také jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko. 
Investorem této akce bude Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko a na akci (její I. etapu) již byl 
schválen finanční příspěvek ze SFDI ČR ve výši 10 000 000 Kč pro rok 2010. I přestože tyto 
peníze byly již schváleny v rámci rozpočtu SFDI, je nutné podat v řádném termínu (tj. do 
20.3.2010) řádnou žádost o poskytnutí dotace ze SFDI, která musí být kompletní, musí obsahovat 
všechny náležitosti, jako např. projektovou dokumentaci, stavební povolení, vypořádání 
majetkoprávních vztahů atp. Rozpočet na I. etapu Lanškroun – Rudoltice bude předložen 
projektovou kanceláří nejpozději do poloviny měsíce března t.r. V tuto chvíli tedy ještě není 
přesně znám, hrubý odhad na tuto etapu počítá s 20 mil. Kč, vychází se z toho, že 10 mil. Kč je 75 
% způsobilých nákladů. V odhadnutém rozpočtu nejsou náklady na veřejné osvětlení, neboť toto 
není způsobilým nákladem podle dotačních podmínek a každá obec si VO na svém katastru bude 
tedy hradit ze svého. Délka 1. etapy cyklostezky má být cca 2,6 km, bude se jednat o stavbu se 
smíšeným provozem (chodci + cyklo). Stavbou bude dotčených necelých 30 parcel, které vlastní 
přibližně 9 vlastníků (včetně města Lankroun, obce Rudoltice, PF ČR, ČD). Jako nejschůdnější se 
jeví zabezpečit spolufinancování akce prostřednictvím úvěru, který by si vzal DSO Lanškrounsko, 
a který by byl splácen v poměru město Lanškroun, Česká Třebová – každé 3/10 a obce Rudoltice, 
Damníkov, Třebovice a Rybník – každá 1/10.  Stavba by měla být dokončena do konce tohoto 
roku. Další termín jednání DSO byl stanoven na 17.2.2010. 
 
 

• Smlouva o smlouvě budoucí (ZVHS Brno – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu Smlouvu o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o 
bezúplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví státu – p.p.č. 3446/13 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za účelem realizace cyklostezky Rudoltice – Lanškroun. Pozemky budou obci 
převedeny bezúplatně od České republiky – Zemědělské vodohospodářské správy se sídlem 
v Brně. bude-li však bezúplatný převod předmětného pozemku podléhat schválení MF dle zák. č. 
22 zák č. 219/2000 Sb. a MF neschválí bezúplatný převod, bude realizován za cenu v místě a čase 
obvyklou, kterou stanoví znalec. Přílohou této smlouvy je vyjádření ZVHS pracoviště Svitavy ze 
dne 27.11.2009, kde je vyjádřen souhlas s prodejem pozemku naší obci a s realizací stavby 
cyklostezky na ní. 
 
 

• Odkup části p.p.č. 4288/1 (M.Š. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová –  Jedná se o další – v pořadí již druhou kupní smlouvu mezi panem M.Š. a obcí 
Rudoltice, a to na další část p.p.č. 4288/1, která je v jeho vlastnictví. Jedná se o prostor mezi alejí 
ke skladu p. Kořínka a odbočkou k sídlišti Zámeček. V loňském roce jsme zhruba za 50 tisíc Kč 
odkupovali první část této pozemkové parcely, bohužel se však při vypracovávání projektové 
dokumentace zjistilo, že to je nedostačující část, a proto jsme nuceni dokoupit ještě 122 m2 za 
totožnou cenu 140,- Kč/m2. Celková částka tedy zní na 17 080,- Kč. V přiloženém GP je 
odkupovaná část vyznačena. 
 
 



• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (obec Rudoltice – 
Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko) 
 

Bártlová – Další smlouvu, kterou bude nutné v této souvislosti schválit, je smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene z titulu výstavby akce „Cyklostezka Lanškroun – Česká 
Třebová, 1. etapa“, a to mezi naší obcí jako stranou zavázanou a budoucí povinnou z věcného 
břemene a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko jako stranou oprávněnou a budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Jedná se o pozemky, které budou přímo dotčeny tělesem 
plánované stavby cyklostezky. Oprávněná strana (investor projektu) bude vlastníkem stavby po 
jejím dokončení, předání a převzetí a následné kolaudaci stavby. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně a bude spočívat v právu provádění oprav a údržby na stavby v rozsahu stanoveném GP, 
pro zaměření stavby komunikace, po dobu existence stavby. 

 
• Smlouva o právu k provedení stavby (Obec Rudoltice – Dobrovolný svazek obcí 

Lanškrounsko) 
 
Bártlová – Další smlouva pojednává o právu Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko 
k provedení stavby „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 1. etapa“ na pozemcích – 
nemovitostech, které jsou ve vlastnictví obce a které budou cyklostezkou dotčeny. Za podmínek 
této smlouvy vzniká stavebníkovi – DSO Lanškrounsko oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a 
vjíždět na předmětnou nemovitost v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou 
stavby. Obec jako vlastník dotčených nemovitostí v této smlouvě prohlašuje, že vydává 
stavebníkovi – DSO – souhlas vlastníka s umístěním a zřízením této stavby na dotčených 
nemovitostech za účelem vydání stavebního povolení. Současně souhlasíme s tím, aby tato 
smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka. 
 

• Znalecký posudek na ocenění poz. parcel ve vlastnictví státu 
 
Bártlová – Dále předkládám zastupitelstvu na vědomí znalecký posudek č. 3677-005/10 o obvyklé 
ceně trvalého travního porostu č. 549/1, ostatní plochy č. 3171/1 a ostatní plochy č. 4217/3, vše 
v obci Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví státu – ve 
správě PF ČR. Tyto pozemky obec musí od státu odkoupit, neboť jsou dotčeny stavbou 
cyklostezky. Znalecký posudek obec musí pro tyto potřeby doložit ke své žádosti sama.  
 
Konstatována část katastrální mapy s uvedenými pozemky. 
 
Konstatován ZP č. 3677-005/10. 
Závěr ZP: Obvyklá hodnota pozemků byla stanovena tímto ZP ke dni 4.1.2010 v celkové výši 
250 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce ohledně průběhu prací na 
cyklostezce Lanškroun – Rudoltice (Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 1.etapa). 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o 
bezúplatném převodu nemovitosti č. 66/OPM/002/2010 mezi Českou republikou – Zemědělská 
vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, Brno jako budoucím převodcem, a obcí Rudoltice 
jako budoucím nabyvatelem, jejímž účelem je vytvoření podmínek pro realizaci stavebního 
projektu budoucího nabyvatele (cyklostezky) na pozemcích budoucího převodce a dohoda o 
náležitostech budoucího převodu pozemku, a jejímž předmětem je budoucí bezúplatný převod 
p.p.č. 3446/13, vodní plocha o výměře 683 m2 v obci Rudoltice a  k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
zapsaném v KN u KÚ pro PK, KP ÚO, na LV čl. 479. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi M.Š. na straně jedné jako 



prodávajícím a obcí Rudoltice na straně druhé jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej dílu 
„a“ pozemkové parcely č. 4288/1 – orná půda o výměře 122 m2, odděleného GP č. 955-10/2010 
ze dne 27.1.2010 ze stávající p.p.č. 4288/1, a to  za vzájemně ujednanou kupní cenu v celkové výši 
17 080,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
z titulu výstavby akce „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 1. etapa“ mezi obcí Rudoltice 
jako zavázanou stranou a budoucím povinným z věcného břemene, a Dobrovolným svazkem obcí 
Lanškrounsko jako oprávněnou stranou a budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž 
předmětem je závazek strany zavázané, že nejpozději do 100 dnů ode dne kolaudace stavby uzavře 
se stranou oprávněnou na její návrh smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům, které budou 
přímo dotčeny tělesem plánované výše uvedené stavby, uvedených v čl. I smlouvy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, spočívající v právu provádění oprav a údržby stavby v rozsahu 
stanoveném GP, pro zaměření stavby komunikace, po dobu existence stavby za podmínek 
stanovených v čl. III této smlouvy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí Rudoltice 
jako vlastníkem nemovitostí a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko se sídlem J.M.Marků 12, 
Lanškroun, jako stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas vlastníka nemovitostí za podmínek 
dohodnutých ve smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, aby na nemovitostech 
uvedených v čl. I této smlouvy byla provedena stavba „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 
1. etapa“ a tak vzniklo stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné 
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Znalecký posudek č. 3677-005/10, zpracovaný ing. 
Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí se sídlem v České 
Třebové Moravská 2103, o obvyklé ceně trvalého travního porostu č. 549/1, ostatní plochy č. 
3171/1 a ostatní plochy č. 4217/3, vše v obci Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu ke schválení Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, kterým se 
vydává tržní řád. Toto nařízení bylo zkonzultováno s pracovníky Krajského úřadu Pardubického 
kraje. Nařízení obce se KÚ po zveřejnění na úřední desce zasílá na vědomí. Toto nařízení upravuje 
podmínky prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích a prodejních místech na 
území obce Rudoltice. V podstatě navazuje na OZV č. 1/2009 o místních poplatcích za užívání 
veřejného prostranství, neboť vymezení míst pro prodej je stanoveno právě veřejným 
prostranstvím, které je pro účely tohoto nařízení shodné s OZV. Toto nařízení nabude účinnosti 
dnem 1.2.2010. 
 
Čteno Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád. 
Konstatována příloha č. 1 Nařízení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, kterým se vydává tržní 
řád,  s účinností od 1.2.2010. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010 na 



elektronické i fyzické úřední desce obecního úřadu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Rozsudek OS ÚO ze dne 27.10.2009 (Stavby Rudoltice – J.S.) 
 
Bártlová –  Dne 27.10.2009 vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudek ve věci žalobkyně 
příspěvkové organizace Stavby Rudoltice proti žalovanému J.S., o zaplacení částky 103.530,- Kč. 
Jednalo se o spor ohledně vyplacené cílové odměny v červnu 2008 těsně před odvoláním bývalého 
starosty. Tímto rozsudkem soud uložil panu S. povinnost vrátit příspěvkové organizaci Stavby 
Rudoltice částku 103.530,- Kč s úrokem z prodlení. Tato částka mu byla vyplacena z prostředků 
příspěvkové organizace Stavby Rudoltice, ve které pan S. figuroval jako její vedoucí. Kromě 
zaplacení této částky byla panu Suchému uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši více jak 
36 tisíc Kč. Proti tomuto rozsudku nebylo podáno odvolání, a proto dne 15.12.2009 nabyl právní 
moci.  
Soud v tomto rozsudku mj. dospěl k závěru, že bývalý starosta obce p. Kolomý překročil svou 
pravomoc, když vydal usnesení ze dne 31.12.2007 včetně jeho přílohy a na základě těchto 
dokumentů rozhodl o odměně, která byla vyplacena panu S.. Právní úkony, které v tomto směru 
starosta obce Rudoltice učinil, jsou dle rozhodnutí soudu absolutně neplatné právní úkony ve 
smyslu § 41 odst. 2 zákona o obcích v tehdy platném znění. Pokud tedy pan S. tvrdí, že přijal tuto 
platbu jako odměnu za výkon své funkce, pak přijal uvedenou částku jako plnění z neplatného 
právního úkonu a vzniklo mu bezdůvodné obohacení, které je povinen vydat. 
 

• oznámení přísp. org. STAVBY Rudoltice o přijetí finanční částky 
 
Bártlová – Příspěvková organizace STAVBY Rudoltice oznámila přijetí finanční částky, týkající 
se tohoto sporu, ve výši více jak 154 tisíc Kč. První ze tří odměn, které byly těsně před odvoláním 
bývalého starosty vyplaceny z prostředků příspěvkové organizace i společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o., již tedy byla vrácena zpět obci! 
 
Na začátku tohoto týdne již proběhlo jednání v další věci ohledně těchto odměn, jednání bylo 
odročeno za účelem výslechu svědků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o výsledcích soudního sporu mezi 
příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a p. J.S., ve kterém byla rozsudkem okresního soudu 
uložena p. J.S. povinnost zaplatit příspěvkové organizaci částku 103 530 Kč s příslušenstvím 
společně s náklady řízení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že částka 103 530,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení, 
kterou byl p. J.S. povinen zaplatit příspěvkové organizaci Stavby Rudoltice, již byla připsána na 
účet příspěvkové organizace Stavby Rudoltice. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
19) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 1/2010 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1/2010, které se provádí na základě 
stanovení souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu naší obce na rok 2010. Podle 
přílohy č. 6 zák. č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 stanovil 



Krajský úřad Pardubického kraje finanční vztah k rozpočtu naší obce tak, že poskytl celkovou 
účelovou dotaci ve výši 550 300,- Kč – z toho: 401 400 Kč jako příspěvek na výkon státní správy 
a 148 900 Kč příspěvek na školství. My tuto účelovou dotaci přijímáme do svého rozpočtu, tzn. že 
se zvyšují příjmy v částce 550 300 Kč a současně i výdaje, a to: 50 tisíc Kč (příspěvek na TJ 
Sokol) a 500 300 Kč (VS služby). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu 
obce – globální dotace ve výši 550 300 Kč a současně zvyšují výdaje ve výši 50 tisíc Kč (příspěvek 
na TJ Sokol) a 500 300 Kč (VS služby). 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
19a) Rozpočtové opatření č. 6/2009 
 
Bártlová – Účetní obce paní Jašniaková žádá o opravu rozpočtového opatření č. 6/2009, které jsme 
schvalovali 21.12. loňského roku, a to z důvodu chyby, která se v něm vyskytla. Dle sdělení paní 
účetní bylo zjištěno, že v tomto rozpočtovém opatření nebyla chybně splněna podmínka: příjmy-
výdaje=financování. Z tohoto důvodu bylo toto rozpočtové opatření opraveno a já tedy navrhuji 
revokovat usnesení zastupitelstva, kterým bylo původní rozpočtové opatření schválené, a schválit 
jej opětovně celé znova. 
 
Provedené změny v rozpočtovém opatření: 

1. byla navýšena položka 4131 o částku 259,8 tis. Kč, což je 
proúčtování odpisů z hospodářské části do rozpočtu obce 

2. byla snížena položka 8901 o 467,2 tis. Kč z důvodu splnění 
podmínky: příjmy-výdaje=financování a také proto, že rozpočtovaná 
částka je vyšší, než skutečné čerpání. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. OZ/21/12/09 bod bodem 1c), kterým bylo schváleno 
Rozpočtové opatření 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. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2009, jehož předmětem je zejména 
Rozpočtové opatření PK č. 240, přijetí úvěru, převod do rozpočtu obce z fondu hospodářské 
činnosti a další drobné úpravy rozpočtu na rok 2009, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
19b) Převod z fondu hospodářské činnosti do rozpočtu obce 
 
Bártlová – V souladu s rozpočtovým opatřením č. 6 byl proúčtován převod z fondu hospodářské 
činnosti do rozpočtu obce ve výši 10 900 000 Kč. Tento samotný převod je potřeba ještě schválit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod z fondu hospodářské činnosti (účet 903 80) do rozpočtu obce 
ve výši 10 900 tis. Tento převod byl proúčtován již v roce 2009 v souladu s rozpočtovým 
opatřením č. 6. 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
20) Oznámení o změně ceny vody pitné (VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.) 
 
Bártlová – Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. oznámila s platností od 
1.1.2010 zvýšení ceny vody pitné o 2,- Kč bez DPH, tzn. na 26,- Kč/m3 bez DPH. Toto navýšení 
ceny dochází na základě rozhodnutí představenstva a.s. Cenu vody odkanalizované VAK také 
zvyšoval, toto se naší obce a našich občanů však netýká, neboť provoz kanalizace v obci zajišťuje 
sama obec. Důvodem úpravy cen je dle jejich sdělení potřeba zajištění zdrojů na financování 
rozsáhlých intenzifikací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů a snížení 
odběrů vody u některých velkoodběratelů. Společně s oznámením o zvýšení ceny byla obci 
poskytnuta kalkulace vodného na rok 2010. 
 
Konstatována kalkulace vodného na rok 2010. 
 
Tato kalkulace byla vyvěšena na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu. 
 
Dotaz – Na webu byl vznesen dotaz ohledně vlastnictví vodovodu, bohužel jsem si nestačil přečíst 
odpověď. Mohu tedy vědět jak to je? 
Bártlová – Hodně lidí si tu myslí, že obec prodala obecní vodovodní řád spol. VAK Jablonné nad 
Orlicí, ale to vůbec není pravda. My jsme vodovodní řád spol. VAK Jablonné nad Orlicí pouze 
pronajali a oni platí více jak 90 tis. Kč nájem s tím, že dokonce hradí i opravy a údržbu toho řádu 
ze svých prostředků. Jediné náklady, které s tím obec má, jsou případné náklady na rozšíření 
vodovodního řádu tzn. investice do jeho výstavby. Jednou s hlavních výhod je ta, že spol. VAK 
Jablonné nad Orlicí je odborná firma a podle mého názoru věci spojené s tím provozem nebyla 
schopna obec zajistit, což je evidentní z toho stavu, v jakém se vodovod v současnosti nachází. 
Dokonce jsme dosáhli toho, že nám spol. VAK Jablonné nad Orlicí garantuje cenu jako 
kdybychom byli akcionáři tzn. jako kdybychom vložili ten vodohospodářský majetek do 
vlastnictví té akciové společnosti. Řídíme se tedy cenou, kterou si spol. VAK Jablonné nad Orlicí 
stanoví ale tou cenou jsme se řídili vždy, a to ví málokdo, jen to bylo tak, že obec kupovala vodu 
od spol. VAK Jablonné nad Orlicí, za ceny které si stanovili tzn. že pokud by to bylo jako 
v minulosti tak spol. VAK Jablonné nad Orlicí by zvedla cenu stejně jako teď, obec by vodu 
koupila a navýšila cenu o své režijní náklady a vy jako občané byste měli vodu mnohem dražší. 
Z celého toho řetězce tedy vypadla pouze obec a tím jsme docílili toho, že voda je levnější. Ta 
smlouva se spol. VAK Jablonné nad Orlicí se dá kdykoli vypovědět. Na jediné na co jsme 
nepřistoupili a spol. VAK Jablonné nad Orlicí to ani nechtěla dát jim do pronájmu naší kanalizační 
síť, protože ta je v příšerném stavu a my jsme na to nepřistoupili hlavně z toho důvodu, že spol. 
VAK Jablonné nad Orlicí má hrozně vysoké stočné. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, 
Jablonné nad Orlicí, a.s., na základě kterého se s platností od 1.1.2010 zvyšuje cena vody pitné  
o 2,- Kč bez DPH, tzn. na 26,- Kč/m3 bez DPH. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kalkulaci vodného na rok 2010, poskytnutou společností VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 



21) Návrh na změnu ceny vody odkanalizované (stočného) 
 
Bártlová – V souvislosti se změnou sazby DPH od 1.1.2010 a dále v souvislosti se znatelným 
navýšením odpisů v roce 2010 budu navrhovat změnu ceny výše stočného. Kanalizační síť si obec 
spravuje sama, stočné je tedy hrazeno také obci. 
 
Konstatována kalkulace cen pro stočné pro rok 2010. 
 
Bártlová – Pokud bychom měli brát v potaz veškeré kalkulované náklady, které se započítávají do 
výpočtu ceny stočného, došli bychom k částce 37,10 Kč/m3 bez DPH, což je dle mého názoru 
nemyslitelné. Toto navýšení je způsobeno tím, že došlo k navýšením kalkulovaných odpisů ČOV 
na Zámečku. S ohledem na takto vysokou částku navrhuji, aby k těmto odpisům nebylo až tak 
přihlíženo, ale bylo zohledněno hlavně navýšení DPH. S účetní obce jsme při této kalkulaci došly 
k závěru, že pokud bychom nepřihlíželi zcela k uvedeným odpisům, ale drželi bychom se hlavně 
navýšení DPH od 1.1.2010 a zároveň přihlédli k navýšení cen za vodu pitnou, kterou VAK 
provedl taktéž od 1.1.2010, kalkulovaná cena stočného pro rok 2010 by vycházela na částku 16,36 
Kč/ m3 bez DPH, tzn. 18,- Kč/m3 včetně DPH, což je taktéž nárůst o 2,- Kč oproti minulým  
2 letům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výpočet (kalkulaci) cen pro stočné obce Rudoltice pro rok 2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2010 cenu vody odkanalizované (stočného) v obci 
Rudoltice ve výši 18,- Kč/m3 včetně DPH. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
22) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (V.Š.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním 
právu mezi obcí a p. V.Š., a to na p.p.č. 4245/22 v lokalitě Zámeček. Protože se tato parcela 
nachází opětovně v ochranném pásmu aleje, tzn. měla by mu být poskytnuta sleva  
30 % na „postiženou“ část pozemku, byla mu tato sleva již vypočítána a zapracována do kupní 
ceny. Ochranné pásmo v tomto případě činí 91 m2 a sleva po výpočtu činí 8 324,- Kč. Původní 
cena pozemku činila 237 190 Kč, po slevě tedy činí 228 866,- Kč. V čl. IV smlouvy je o již 
započtené slevě hovořeno, nemůže se tedy stát, že by kupující svůj nárok na slevu uplatňoval 
někdy později. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva a V.Š., bytem XXX, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/22, zapsané 
na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a 
 kat. území Rudoltice u Lanškrouna,  za kupní cenu 228 866,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 



23) Dodatky ke smlouvám (EKOLA České Libchavy s.r.o. – Obec Rudoltice) 
• k nájemní smlouvě 
• ke smlouvě o dílo na sběr a odstraňování nebezp. složek KO 
• ke smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 
• ke smlouvě o dílo na svoz a odstraňování KO z odpadových nádob 

 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu sérii dodatků ke smlouvám, uzavřeným se společností 
EKOLA České Libchavy, kterými se aktualizují jednotlivé údaje. 
 
Zastupitelka Kohoutová konstatuje: 
Dodatek č. 8 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006 
Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu 
Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 
Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 8 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006 mezi 
EKOLA České Libchavy s.r.o. jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož 
předmětem je změna ustanovení čl. II odst. 1 nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování 
nebezpečných složek komunálního odpadu mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a 
obcí Rudoltice jako objednatelem, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 Smlouvy o dílo na sběr a 
odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním 
odpadu mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí Rudoltice jako objednatelem, 
jehož předmětem je změna ustanovení smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu ze dne 
24.3.2003. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním 
odpadu mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí Rudoltice jako objednatelem, 
jehož předmětem je změna ustanovení smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu ze dne 
24.3.2003. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování 
komunálního odpadu z odpadových nádob mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a 
obcí Rudoltice jako objednatelem, jehož předmětem je doplnění čl. IV smlouvy o dílo na svoz a 
odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
24) Smlouva o zřízení věcného břemene (Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Obec Rudoltice) 
- vyřazeno z programu 
 
24a) 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. Přemysla Kokeše - vše dle přiložené situace. 
 
Konstatována „situace – kabelová přípojka NN“, která je nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene.  
 
Bártlová – Návrh této smlouvy byl projednáván na veřejném zasedání v prosinci 2009 s tím, že 
v původní smlouvě byla za zřízení věcného břemene 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, rozhodlo zastupitelstvo o tom, že náhrada 
za věcné břemeno, která je v této smlouvě navrhována, je nedostačující. a stanovilo částku 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.  Předkládám tedy nový návrh 
smlouvy, kde je již stanovena částka 250,- Kč/m, tedy za 413 metrů činí náhrada za zřízení 
věcného břemene celkem 103.250,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene, jejímž předmětem je 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, a to za finanční náhradu v celkové výši 103.250,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
24b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (VAK Jablonné nad Orlicí, 
a.s. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Jedná se o smlouvu se společností VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na el. přípojku, odvodnění šachty do dešťové kanalizace a 
napojení el. přípojky na el. rozvod v objektu ČOV Zámeček. Věcné břemeno se týká p.p.č. 4245/1 
a 4222/1 – jde o propojení vodovodu Lanškroun – Rudoltice. Přes tyto pozemky je navržena trasa 
podzemního vedení vodovodu, elektro přípojky a odvodnění armaturní šachty. Za věcné břemeno 
je stanovena finanční náhrada ve výši 4.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na el. přípojku, odvodnění šachty do dešťové kanalizace a napojení el. přípojky na el. 
rozvod v objektu ČOV Zámeček, a to mezi společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350 jako budoucím oprávněným a obcí 
Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž předmětem je uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene na p.p.č. 4245/1 a 4222/1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP ÚO, a to za finanční náhradu ve výši 4.000,- 
Kč. 



Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
25) Dodatek k dohodě o odborné pomoci (Obec Rudoltice – Městská knihovna Lanškroun) 
 
Bártlová – Městská knihovna Lanškroun zasílá dodatek ke smlouvě, kterou máme s nimi 
uzavřenou již několik let. tímto dodatkem se jednak mění datum platnosti smlouvy (do 
31.12.2010) a dále se ponížila částka z 10 Kč na 8 Kč jako příspěvek na jednoho obyvatele. Naše 
knihovna je momentálně zásobena knihami zakoupenými za státní peníze a také i knihami 
pořízenými z prostředků jednotlivých obcí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a 
Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 23.12.2007, jehož předmětem je ponížení částky na nákup 
literatury ve výši 8 Kč na jednoho obyvatele obce a prodloužení platnosti dohody do 31.12.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
26) Výpověď z bytu č. 10 v domě čp. 263 (E.B.) 
 
Konstatována výpověď z nájmu bytu ze dne 13.1.2010, doručené obecnímu úřadu dne 18.1.2010. 
 
Bártlová – jedná se o byt v bytovém domě přímo v obci, pronájem těchto bytů zajišťuje realitní 
kancelář Mozaika se sídlem v Žichlínku. V tuto chvíli vezmeme na vědomí výpověď, kde běží 
tříměsíční výpovědní lhůta do 30.4.2010, a schválíme dodatek ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování na tento byt. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. E.B. z bytu č. 10 v domě čp. 
263 dne 18.1.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ 
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, 
jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I Smlouvy, a to o byt č. 10 
v budově čp. 263. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
26a) Výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě čp. 612 (H.,P.), č. 8 v domě čp. 612 (M.) 
 
Konstatovány výpovědi z nájmu bytu ze dne 25.1.2010, 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. H. a p. P. z bytu č. 7 
v domě čp. 612 dne 25.1.2010. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. M. z bytu č. 8 v domě čp. 
612 dne 25.1.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nových nájemníků. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
27) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (KONZUM, obch. družstvo ÚO) 
 
Bártlová – Dne 8.1.2010 požádalo obchodní družstvo KONZUM o dotaci na rok 2010 z rozpočtu 
obce ve výši 100.000,- Kč, a to v souladu se Smlouvou o poskytování dotace z rozpočtu obce na 
úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice, bod III. Podmínky pro 
poskytnutí dotace jsou splněny, průměrná měsíční tržba nepřesáhla částku 500 tisíc (6 mil. ročně). 
Dávám toto zastupitelstvu na vědomí, dotace bude obchodnímu družstvu KONZUM vyplacena 
z rozpočtu obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2010 ve výši 100 000 
Kč, podanou obchodním družstvem KONZUM na základě splnění podmínek, stanovených v bodě 
III Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem 
prodejny č. 10-205 Rudoltice s tím, že dotace bude vyplacena z rozpočtových prostředků obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
28) Žádost o příspěvek (Krasava Šerkopová) 
- vyřazeno z programu 
 
29) Výroční zpráva o činnosti obce Rudoltice v r. 2009 v oblasti poskytování informací podle zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu Výroční zprávu o činnosti obce Rudoltice v r. 2009 v oblasti 
poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Konstatována výroční zpráva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti obce Rudoltice v r. 2009 v oblasti 
poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
30) Různé 



• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 
fondem obce ke dni 11.1.2010 

 
Bártlová – Stalo se to již pravidlem předkládat přehled právních úkonů Mgr. Hrubana v souvislosti 
s bytovým fondem obce. Tento přehled je sestaven ke dni 11.1.2010. S ohledem na dnešní 
telefonát pana magistra bude příští přehled obsahovat rozsáhlé změny, neboť bylo vydáno již 
několik rozhodnutí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 11.1.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
31) Diskuse 
 
dotaz – Chtěla bych se zeptat, zda-li by nešlo nějak omezit provoz aut na komunikaci, která vede 
do Lukové podél dráhy? Třeba nějaké zátarasy doprostřed. 
Bártlová – To už jsme tu jednou řešili a dokonce jsem to řešila i s policií. Ti mě ale upozornili na 
to, že by tam pak mohlo dojít ke kolizím a úrazům. Navíc jsem se o tom bavila i se starostkou 
obce Lukové a oni to využívají opravdu jako komunikaci pro jízdu osobním automobilem. 
Bohužel tam nelze dát ani značka „zákaz vjezdu“, protože to není žádná oficiálně vedená cesta ani 
cyklostezka. Ono se tomu říká cyklostezka, ale není tomu tak. Ta cesta tam byla vyasfaltována 
během stavby železničního koridoru. 
 
dotaz – Chtěla bych se zeptat pana Žáčka, Vy jste dostal usnesením z dubna r. 2008 za úkol 
odstranit špatný stav parkoviště u domu čp. 261. Já jsem si na tom parkovišti v prosinci r. 2008 
zlomila pravou ruku v lokti, když jsem uklouzla na jedné z děr, která byla plná vody a do rána 
zmrzla. V našich nájemních smlouvách je napsáno, že platíme za údržbu zeleně a údržbu prostoru 
okolo našeho domu nějaké peníze, když odhlédnu od toho, že je to hloupost a ve smlouvě to nemá 
co dělat. Jen díky tomu, že ctím paní starostku a současné zastupitelstvo jsem nepodala žalobu na 
náhradu škody. Chci se tedy zeptat, co jste pro nápravu toho parkoviště udělal nebo uděláte? 
Žáček – Bohužel, ale já si to usnesení nepamatuji … 
dotaz – To nevadí. Mě nezajímá jestli si ho pamatujete nebo ne. Já to zkrátím, Vy jste neudělal 
vůbec nic. 
 
dotaz – Nyní paní starostka obdržela žádost o rozšíření parkoviště u domu čp. 261 a v pondělí se 
z tohoto důvodu bude konat schůzka domu. Chtěla bych se tedy zeptat, zda-li je ta původní cesta, 
která byla zrušena, věcné břemeno nebo čí je to pozemek? 
Bártlová – Je to majetek obce. Věcné břemeno tam není. Ta cesta tam v podstatě není zakreslena. 
Není tam zakresleno ani to parkoviště, co máte před bytovkou. Není to vůbec vedeno jako 
parkoviště, neexistuje. 
 
dotaz – dále bych se chtěla zeptat jak je to s kotli. Kotel je součástí bytu, kdo zodpovídá za jeho 
čištění? 
Bártlová – Nájemník. O tom hovoří zákon, existuje na to vyhláška. Náklady spojené s opravami a 
údržbou kotle hradí nájemník, tedy existují ale i finanční omezení v rámci roku. V případě, kdy by 
však byl kotel neopravitelný, byl by vyměněn na náklady obce. Něco jiného je také čištění 
komínů, to je také náklad obce. 
 
dotaz – Ještě se mi jedná o posyp. Od silnice k domu (myšlen chodník) to není nikdy posypáno. 
Chci se zeptat, zda-li by nešlo dovézt k domu např. písek a my bychom si to posypali sami. 



Bártlová – V tom by neměl být problém. 
 
dotaz – V usnesení z dubna r. 2008 je ještě napsáno, že by měli dojít k nějakým změnám 
v domovních řádech a na starosti to dostala p. Skalická. 
Bártlová – Ta už tu není. S domovními řády je to zatím v takové fázi, že je mám přepsané do 
elektronické podoby a je zaslán právní zástupkyni obce. Ta mi sdělila, že na to bohužel 
v současnosti nemám čas, ale určitě se na to podívá. Myslí si, že je v nich plno věcí, které jsou 
v rozporu se zákonem. Slíbila, že to napraví a společně to dáme „do kupy“. Zatím používáme ty 
stávající. 
 
dotaz – Chci se ještě zeptat na ty zastavěné (zarovnané) společné prostory domu čp. 261? Situace 
je neúnosná, např. už přes rok tam stojí pračka. 
Bártlová – Poslala jsem Dana Žáčka, aby ty společné prostory nafotil nejen u Vás v domě ale i 
v ostatních domech. Můžu Vás ubezpečit, že je to všude, takže to budeme řešit hromadně a 
rozhodli jsme se, že tam nejspíš na zem namalujeme nějakou čáru a ten prostor bude muset být 
uvolněný. 
 
 
Zasedání skončeno v 22.10 hod. 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/28/01/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) uzavření Smlouvy o přistoupení k závazkům mezi příspěvkovou organizací Stavby 

Rudoltice a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je přistoupení obce Rudoltice k závazkům 
příspěvkové organizace Stavby Rudoltice, vyplývajících z úvěrů specifikovaných v čl. I 
této smlouvy, a to ke dni 14.12.2009. 

d) uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.8.2009, schválené 
zastupitelstvem obce dne 30.7.2009, jehož předmětem je převod práv kupujícího dle článku 
III. bod 3 Smlouvy, a to na společnost TRADING M & K, a.s. se sídlem K Roztokům 
114/13, Praha 6, IČ: 453 13 911, a dále doplnění článku II. bod 1 o p.p.č. 4478. 

e) uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2009 mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a Martinem 
Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová, jako zhotovitelem, jehož předmětem 
provedení projektové dokumentace stavby rekonstrukce tělocvičny Rudoltice za cenu díla 
ve výši 187 200,- Kč.´ 

f) po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.1.2010  ohledně veřejné 
zakázky „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ jako nejvhodnější nabídku - nabídku č. 8 
uchazeče DS INTEX s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu ve výši 4 810 109,- Kč. – bod č. 
10 písm. a) tohoto usnesení 

g) po projednání Protokolu o otevírání nabídek ze dne 11.1.2010 ohledně veřejné zakázky 
malého rozsahu na zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“ 
jako nejvhodnější nabídku - nabídku č. 2 uchazeče AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o., 
IČ: 642 55 611, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 198 000,- Kč; 
 
Smlouvu o dílo mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a společností Agroprojekce 
Litomyšl spol. s r.o. se sídlem Litomyšl, Na Lánech 81, jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 
„Poldr Rudoltice na Lukávce“ 

h) vyhlášení výběrového řízení na pojištění movitého i nemovitého majetku a cenností ve 
vlastnictví obce Rudoltice a dále na pojištění odpovědnosti za škodu. 

i) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. 66/OPM/002/2010 mezi Českou republikou – Zemědělská vodohospodářská 
správa, se sídlem Hlinky 60, Brno jako budoucím převodcem, a obcí Rudoltice jako 
budoucím nabyvatelem, jejímž účelem je vytvoření podmínek pro realizaci stavebního 
projektu budoucího nabyvatele (cyklostezky) na pozemcích budoucího převodce a dohoda o 
náležitostech budoucího převodu pozemku, a jejímž předmětem je budoucí bezúplatný 
převod p.p.č. 3446/13, vodní plocha o výměře 683 m2 v obci Rudoltice a  k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, zapsaném v KN u KÚ pro PK, KP ÚO, na LV čl. 479; 
 
uzavření Kupní smlouvy mezi M.Š. na straně jedné jako prodávajícím a obcí Rudoltice na 
straně druhé jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej dílu „a“ pozemkové parcely č. 
4288/1 – orná půda o výměře 122 m2, odděleného GP č. 955-10/2010 ze dne 27.1.2010 ze 
stávající p.p.č. 4288/1, a to  za vzájemně ujednanou kupní cenu v celkové výši 17 080,- Kč; 
 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene z titulu výstavby akce 
„Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 1. etapa“ mezi obcí Rudoltice jako zavázanou 
stranou a budoucím povinným z věcného břemene, a Dobrovolným svazkem obcí 
Lanškrounsko jako oprávněnou stranou a budoucím oprávněným z věcného břemene, 
jejímž předmětem je závazek strany zavázané, že nejpozději do 100 dnů ode dne kolaudace 
stavby uzavře se stranou oprávněnou na její návrh smlouvu o zřízení věcného břemene 
k pozemkům, které budou přímo dotčeny tělesem plánované výše uvedené stavby, 
uvedených v čl. I smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, spočívající v právu 



provádění oprav a údržby stavby v rozsahu stanoveném GP, pro zaměření stavby 
komunikace, po dobu existence stavby za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy; 
 
uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem 
nemovitostí a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko se sídlem J.M.Marků 12, 
Lanškroun, jako stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas vlastníka nemovitostí za 
podmínek dohodnutých ve smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, aby na 
nemovitostech uvedených v čl. I této smlouvy byla provedena stavba „Cyklostezka 
Lanškroun – Česká Třebová, 1. etapa“ a tak vzniklo stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, 
vstupovat a vjíždět na předmětné nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, 
opravami a údržbou stavby 

j) vydání Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád,  s účinností od 
1.2.2010. 

k) Rozpočtové opatření č. 1/2010, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu obce – globální dotace 
ve výši 550 300 Kč a současně zvyšují výdaje ve výši 50 tisíc Kč (příspěvek na TJ Sokol) a 
500 300 Kč (VS služby). 

l) Rozpočtové opatření č. 6/2009, jehož předmětem je zejména Rozpočtové opatření PK č. 
240, přijetí úvěru, převod do rozpočtu obce z fondu hospodářské činnosti a další drobné 
úpravy rozpočtu na rok 2009, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. – bod č. 4 písm. b) 
tohoto usnesení 

m) převod z fondu hospodářské činnosti (účet 903 80) do rozpočtu obce ve výši 10 900 tis. 
Tento převod byl proúčtován již v roce 2009 v souladu s rozpočtovým opatřením č. 6. 

n) výpočet (kalkulaci) cen pro stočné obce Rudoltice pro rok 2010; 
 
s účinností od 1.1.2010 cenu vody odkanalizované (stočného) v obci Rudoltice ve výši 18,- 
Kč/m3 včetně DPH. 

o) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávající a oprávněnou z předkupního práva a V.Š., bytem XXX, jako kupujícím a 
povinným z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/22, zapsané na LV 
č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a 
 kat. území Rudoltice u Lanškrouna,  za kupní cenu 228 866,- Kč. 

p) uzavření Dodatku č. 8 Nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006 mezi EKOLA České Libchavy 
s.r.o. jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož předmětem je změna 
ustanovení čl. II odst. 1 nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006; 
 
uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí 
Rudoltice jako objednatelem, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 Smlouvy o dílo na 
sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu; 
 
uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu mezi EKOLA 
České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí Rudoltice jako objednatelem, jehož 
předmětem je změna ustanovení smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu ze dne 
24.3.2003; 
 
uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu mezi EKOLA 
České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí Rudoltice jako objednatelem, jehož 
předmětem je změna ustanovení smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu ze dne 
24.3.2003; 
 
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu 
z odpadových nádob mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí 
Rudoltice jako objednatelem, jehož předmětem je doplnění čl. IV smlouvy o dílo na svoz a 
odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob. 

q) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Rudoltice jako 



stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 874/8, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž 
předmětem je 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, a to za finanční náhradu v celkové výši 
103.250,- Kč. 

r) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na el. přípojku, 
odvodnění šachty do dešťové kanalizace a napojení el. přípojky na el. rozvod v objektu 
ČOV Zámeček, a to mezi společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se 
sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350 jako budoucím oprávněným a obcí Rudoltice jako 
budoucím povinným, jejímž předmětem je uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na p.p.č. 4245/1 a 4222/1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP ÚO, a to za finanční náhradu ve výši 
4.000,- Kč. 

s) uzavření Dodatku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a Městskou knihovnou 
Lanškroun ze dne 23.12.2007, jehož předmětem je ponížení částky na nákup literatury ve 
výši 8 Kč na jednoho obyvatele obce a prodloužení platnosti dohody do 31.12.2010. 

t) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jehož 
předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I Smlouvy, a to o byt č. 10 
v budově čp. 263. 
 
 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

a) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) informace MgA Kokeše k záměru vybudování zábavního a vzdělávacího areálu pro děti a 

rodiny s dětmi na Zámeckém vrchu. 
d) informace starostky obce ohledně průběhu prací na cyklostezce Lanškroun – Rudoltice 

(Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 1.etapa). 
e) Znalecký posudek č. 3677-005/10, zpracovaný ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru 

ekonomika – ceny a odhady nemovitostí se sídlem v České Třebové Moravská 2103, o 
obvyklé ceně trvalého travního porostu č. 549/1, ostatní plochy č. 3171/1 a ostatní plochy 
č. 4217/3, vše v obci Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.  

f) informace starostky obce o výsledcích soudního sporu mezi příspěvkovou organizací 
Stavby Rudoltice a p. J.S., ve kterém byla rozsudkem okresního soudu uložena p. 
Jaroslavu Suchému povinnost zaplatit příspěvkové organizaci částku 103 530 Kč 
s příslušenstvím společně s náklady řízení; 
 
že částka 103 530,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení, kterou byl p. J.S. povinen zaplatit 
příspěvkové organizaci Stavby Rudoltice, již byla připsána na účet příspěvkové organizace 
Stavby Rudoltice. 

g) rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí, a.s., na 
základě kterého se s platností od 1.1.2010 zvyšuje cena vody pitné  
o 2,- Kč bez DPH, tzn. na 26,- Kč/m3 bez DPH; 
 
kalkulaci vodného na rok 2010, poskytnutou společností VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 

h) výpověď z nájmu bytu, podanou p. E.B. z bytu č. 10 v domě čp. 263 dne 18.1.2010. 
i) výpověď z nájmu bytu, podanou p. H. a p. P. z bytu č. 7 v domě čp. 612 dne 25.1.2010; 

 
výpověď z nájmu bytu, podanou p. M. z bytu č. 8 v domě čp. 612 dne 25.1.2010. 

j) žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2010 ve výši 100 000 Kč, podanou obchodním 



družstvem KONZUM na základě splnění podmínek, stanovených v bodě III Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny č. 
10-205 Rudoltice s tím, že dotace bude vyplacena z rozpočtových prostředků obce. 

k) Výroční zprávu o činnosti obce Rudoltice v r. 2009 v oblasti poskytování informací podle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

l) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 
obce ke dni 11.1.2010. 

 
3) Zastupitelstvo obce revokuje: 

 
a) své usnesení č. OZ/21/12/09 bod bodem 1c), kterým bylo schváleno Rozpočtové opatření 
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. 

 
4) Zastupitelstvo obce souhlasí: 

 
a) s opravou zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, konaného dne 21.12.2009, 

specifikovanou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

5) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

a) starostku obce provedením opravy zápisu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
b) starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. 

d) tohoto usnesení 
c) starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 1/2009 – bod č. 1 písm. e) tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení 
e) VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením výběrového řízení na pojištění movitého i nemovitého 

majetku a cenností ve vlastnictví obce Rudoltice a dále na pojištění odpovědnosti za škodu. 
– bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 

f) starostku obce k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o 
bezúplatném převodu – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 

g) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 
h) starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – bod č. 

1 písm. i) tohoto usnesení 
i) starostku obce k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu – bod č. 1 písm. i) tohoto 

usnesení 
j) starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu.- bod č. 1 

písm. o) tohoto usnesení 
k) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 Nájemní smlouvy – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení 
l) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
m) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
n) starostku obce k podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
o) starostku obce k podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
p) starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – bod č. 

1 písm. q tohoto usnesení 
q) starostku obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– bod č. 1 písm. r) tohoto usnesení 
r) starostku obce k podpisu Dodatku k dohodě o odborné pomoci – bod č. 1 písm. s) tohoto 

usnesení 
s) starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor – bod č. 1 písm. t) tohoto usnesení a bod č. 3 písm. 
i) tohoto usnesení 



t) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 
nájemníků. – bod č. 2 písm. i) tohoto usnesení 

 
6) Zastupitelstvo obce požaduje: 

 
a) k posouzení žádosti o změnu územního plánu na katastru obce Rudoltice v lokalitě 

Zámeckého vrchu, podané v lednu 2010 MgA Přemyslem Kokešem a společností Nový 
Zámek s.r.o., požaduje v souvislosti s plánovaným rozvojem Nového Zámku u Lanškrouna 
na zábavní a vzdělávací areál pro děti a pro rodiny s dětmi doložení studie dopadů na život 
v obci, životní prostředí, dopravní zatížení a infrastrukturu obce, která bude vypracována 
nezávislou odbornou organizací, jež bude k návrhu žadatelů o změnu územního plánu 
současně odsouhlasena i zástupcem obce.  

 

7) Zastupitelstvo obce nedává souhlas: 
 

a) společnosti GUVEX, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Dukelských hrdinů 1011, k vybudování 
fotovoltaické elektrárny o výkonu 0,5 MW na p.p.č. 4216/5 v katastrálním území Rudoltice 
u Lanškrouna ve vlastnictví CITIC-MARMES BICYKLE CZ. 

 
8) Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
a) obecnímu úřadu sdělit stanovisko zastupitelstva žadateli. – bod č. 7 písm. a) tohoto 

usnesení 
b) obecnímu úřadu zveřejnit Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010 na elektronické i fyzické 

úřední desce obecního úřadu. – bod č. 1 písm. j) tohoto usnesení 
 

9) Zastupitelstvo obce se seznámilo: 
 

a) s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice“, jehož vyhlášením byla pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. 

b) s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zhotovení prováděcí dokumentace pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“, jehož vyhlášením 
byla pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. 

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



 

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2010 
 

 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

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

Bártlová Lenka 31 --- ---       

Kohoutová Erika 31 --- ---       

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

Rezek Oldřich 31 --- ---       

Řehoř Ladislav --- --- ---       

Skalický Tomáš --- --- ---       

Stránská Iva 31 --- ---       

Žáček Daniel 31 --- ---       

 
 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

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

Bártlová Lenka          

Kohoutová Erika          

Kolomý Oldřich, RNDr.          

Rezek Oldřich          

Řehoř Ladislav          

Skalický Tomáš          

Stránská Iva          

Žáček Daniel          



 
 
 

zastupitelé 
 

 červenec   srpen   září 
 

 

 

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

Bártlová Lenka          

Kohoutová Erika          

Kolomý Oldřich, RNDr.          

Rezek Oldřich          

Řehoř Ladislav          

Skalický Tomáš          

Stránská Iva          

Žáček Daniel          

 
 
 

zastupitelé 
 

 říjen   listopad   prosinec 
 

 

 

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

Bártlová Lenka          

Kohoutová Erika          

Kolomý Oldřich, RNDr.          

Rezek Oldřich          

Řehoř Ladislav          

Skalický Tomáš          

Stránská Iva          

Žáček Daniel          

 



 

 
zastupitelé 

 

SOUHRN r. 2010 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 31 --- --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 31 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš --- --- --- 

Stránská Iva 31 --- --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 


