
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 8. 2. 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) Převod práv z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti (A.B.) 
4) Finanční vypořádání k 31.12.2009 

• mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
• mezi příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a zřizovatelem 

5) Lesní hospodářství – vyhodnocení hospodaření za rok 2009 (Z.P.) 
6) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků (město 

Lanškroun – obec Rudoltice) 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice–ČEZ Distribuce, a.s.) 
8) Žádost o vydání souhlasu s odkupem části p.p.č. 3205/2 pro PF (J.B., S.B., J.B., J.Š. a 

O.Š.) 
9) Zpráva Policie ČR o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2009 

10) Náklady za projednávání přestupků ke dni 31.12.2009 (MěÚ Lanškroun) 
11) Různé 
12) Diskuse 

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

• doplnění programu o bod č. 7a) – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene (Obec Rudoltice – DSO Lanškrounsko) 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 



       PRO:  5     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Lenka Bártlová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Žáček, Skalický 
 

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

       PRO:  5     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
V 17.56 hod se dostavil zastupitel Rezek. Omlouvá se za svůj pozdní příchod. 
 
3) Převod práv z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti (A.B.) 
 
Bártlová – Pan Bartoš s obcí uzavřel dne 15.12.2009 kupní smlouvu na p.p.č. 4387 o výměře 
29442 m2 v katastru naší obce. Rozhodl se však převést práva týkající se výstavby fotovoltaické 
elektrárny na tomto pozemku na společnost TRADING M & K, a.s. se sídlem Praha 6, 
K Roztokům 114/13. Protože však již byla schválena a uzavřena kupní smlouva a již byla složena 
půlka z kupní ceny, je nutné nejprve revokovat původní usnesení o schválení kupní smlouvy a 
poté schválit smlouvu novou, kterou předkládám, kde je mj. již složení první části kupní ceny 
řešeno. Dále je nutné schválit dohodu o zrušení kupní smlouvy s původním kupujícím, tj. p. 
Bartošem. 
 
Konstatována Dohoda o zrušení kupní smlouvy mezi Obcí Rudoltice a Antonínem Bartošem, za 
účasti Mgr. Jany Hamplové, uschovatelky části kupní ceny. 
 
Konstarována Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti, uzavřená mezi Obcí Rudoltice 
a obchodní společnosti TRADING M & K, a.s., za účasti Mgr. Jany Hamplové, AK Mohelnice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení pod bodem č. 1g) usnesení č. OZ/26/11/09 ze dne 26.11.2009, 

kterým došlo ke schválení uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako prodávajícím a 
Antonínem Bartošem se sídlem Šumperk, Svatováclavská 381/20 jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 m2, zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 
10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za sjednanou kupní cenu ve výši 
3 533 040,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy, uzavřené mezi obcí 
Rudoltice jako prodávajícím a Antonínem Bartošem, bytem Šumperk, Svatováclavská 381/20, jako 
kupujícím za účasti Mgr. Jany Hamplové jako uschovatelky části kupní ceny, jejímž předmětem je 
zrušení v plném rozsahu kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti – pozemku parc. č. 4387 
o výměře 29442 m2, zapsaného u KÚ pro PK, KP ÚO na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, a na základě které do práv a povinností původního kupujícího vstupuje 
obchodní společnost TRADING M & K, a.s., se sídlem Praha 6, K Roztokům 114/13. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti mezi 
obcí Rudoltice jako prodávajícím a obchodní společností TRADING M & K, a.s., se sídlem Praha 
6, K Roztokům 114/13 jako kupujícím, za účasti Mgr. Jany Hamplové, advokátky, jako 
uschovatelkou části kupní ceny, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 m2, 
zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí na LV 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 



Lanškrouna za sjednanou kupní cenu ve výši 3 533 040,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 5     
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
4)  Finanční vypořádání k 31.12.2009 

• mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
• mezi příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a zřizovatelem 

 
Bártlová – Ze zákona je potřeba schválit finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi, 
jejichž je obec zřizovatel. Jedná se tedy o finanční vypořádání se ZŠ a MŠ Rudoltice, která dostala 
od obce v loňském roce dotaci na provoz ve výši 751 000 Kč, a dále s příspěvkovou organizací 
Stavby Rudoltice, která dostala od obce provozní dotaci ve výši 20 000 Kč. Obě organizace své 
dotace vyčerpaly beze zbytku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční vypořádání k 31.12.2009 mezi příspěvkovou organizací ZŠ 
a MŠ Rudoltice a zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční vypořádání k 31.12.2009 mezi příspěvkovou organizací 
Stavby Rudoltice a zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to ve smyslu přílohy č. 2, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
5) Lesní hospodářství – vyhodnocení hospodaření za rok 2009 (Z.P.) 
 
Bártlová – Vyhodnocení hospodaření nám přednese správce lesů ve vlastnictví obce, a to pan 
Zdeněk Papík. 
 
p. Papík – Hospodaření v lesích v r. 2009 bylo ovlivněno kalamitou z r. 2008, kdy narostly 
náklady na pěstební činnost. Předpokládaný deficit podle projektu z r. 2008 byl cca 220 tisíc Kč. 
Během roku se podařilo zpracovat veškeré zbytky po r. 2008 a dát to do pořádku. V polovině roku 
jsme zde měli 2 kontroly ze ŽP a dále kontrolu ohledně poskytnuté dotace. Kontroly byly 
v pořádku, neshledaly žádnou závadu. Koncem roku se objevil kůrovec, což není dobrá zpráva. 
Přilétávají ze sousedních lesů a neexistuje na ně žádná páka. Jediná věc, která na ně platí, je to, že 
pokud kůrovec strom poškodí, musí se skácet. V r. 2009 se neprovedla žádná nahodilá těžba, vše 
to byly stromy poškozené větrem nebo kůrovcem. 

 
 Vyhodnocení hospodaření za rok 2009 v obecních lesích Rudoltice 

     

         

Pěstební činnost:        

Zalesnění 134132,5 

Vyklizování klestu - bez pálení 39988 



Lapáky - lapače 13400 

OMLP - drátěné pletivo 42900 

OMLP - nátěry 21445 

OMLP - postřik klikoroh 4187,5 

Ožínání celoplošné 64240 

Ostatní ruční práce 1800 

Dočišťování holin po těžbě 1280 

Úklid skládek 5800 

         

Celkem         329 173 Kč 

         

Těžěbní činnost:       

IQ -    průměrné zpeněžení                              
131,62  356,73m3                                                                                              46952,53 

IIQ -  průměrné zpeněžení                              
127,89       199,77m3                                                              25548 

IIIQ - průměrné zpeněžení                              
446,97  139,63m3                                                              62410,42 

IVQ - průměrné zpeněžení                              
201,38  244,07m3                                                              49150,82 

         

Celkem         

907,86 m3 184 061,77 Kč 

Celkem průměrné zpeněžení 202,74 Kč 

         

Prodej dříví v drobném 
(samovýroby) 21 370 Kč 

Dotace pro rok 2009 178 650 Kč 

Cena Sadebního materialu  -163 269,82 Kč 

Nákup Lapačů -7 605,50 Kč 

         

Výsledek za  rok 2009  

Pěstební činnost -329 173 Kč 

Těžební činnost 184 061,77 Kč 

Dotace 178 650 Kč 

Sad. Material -163 269,82 Kč 

Nakup lapačů (na kůrovec) -7 605,50 Kč 

Samovýroby 21370 

Celkem = deficit -115 966,55 Kč 

 
p. Papík - Za normálního běžného stavu je obec schopna vydělávat od 400 – 600 tisíc Kč za rok. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace p. Zdeňka Papíka o hospodaření v obecních lesích 
v roce  2009. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhodnocení hospodaření v obecních lesích za rok 2009, předložené 
správcem p. Zdeňkem Papíkem – LESPAP, shodně jako v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  5    
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
6) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků (město Lanškroun – 
obec Rudoltice) 
 
Bártlová – předkládám zastupitelstvu dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní 
docházku žáků, a to za období od 1.9.2009 do 31.12.2009, kdy ji v městě Lanškroun plnilo celkem 
46 žáků, kteří mají pobyt v Rudolticích. Celková částka za náklady spojené s plněním této povinné 
školní docházky činí 113 114,- Kč (2 459,- Kč/žák). Částku je obec povinna uhradit městu 
nejpozději do 31.3.2010. 
 
Za období 01-06/2009 činily náklady na 1 žáka částku 3 600,- Kč. Povinnou školní docházku 
v těchto měsících plnilo v ZŠ v Lanškrouně celkem 56 žáků.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní 
docházku žáků v základních školách v Lanškrouně, zřízených městem Lanškroun, a to za období 
od 1.9.2009 do 31.12.2009, jejímž předmětem je závazek obce Rudoltice uhradit městu Lanškroun 
částku 113 114,- Kč, jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu nákladů spojených 
s plněním povinné školní docházky v základních školách v Lanškrouně celkem 46 žáků, kteří mají 
trvalý pobyt v obci Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této dohody. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice–ČEZ Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Jedná se o zřízení věcného břemene na p.p.č. 152/2, 169, 3124, 3349/1, 3349/3 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce. 
 
Konstatován GP, kde je vyznačen rozsah věcného břemene. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2004393/VB/01 mezi obcí Rudoltice jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. jako stranou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene na p.p.č. 152/2, 169, 3124, 3349/1 a 3349/3, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spočívající ve strpění práva zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a zdržet se po dobu trvání 
věcného břemene na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit 
spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distr. soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek 
osob, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného 
břemene k zařízení distribuční soustavy, to vše za jednorázovou finanční náhradu 1000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
7a) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – DSO 
Lanškrounsko) 
 
Bártlová – Pro podání žádosti o získání dotace ze SFDI je potřeba uzavřít další smlouvu, a to 
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Rudoltice a Dobrovolným 
svazkem obcí Lanškrounsko. Jde o smlouvu, která hovoří o pozemcích, které teprve na základě 
nabývacích titulů získá do svého vlastnictví, a které budou dotčeny plánovanou trasou 
cyklostezky. Jde tedy o část pozemkové parcely, na kterou jsme na minulém zasedání uzavřeli 
kupní smlouvu s p. Milanem Šindelou, a dále jde o pozemky, které obec bude odkupovat od PF 
ČR, na které jsme na minulém zasedání konstatovali znalecký posudek. V podstatě totožnou 
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene jsme již na minulém zasedání 
schvalovali ohledně pozemků již v našem vlastnictví. 
 
Návrh usnesení: 
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. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
8) Žádost o vydání souhlasu s odkupem části p.p.č. 3205/2 pro PF (J.B., S.B., J.B., J.Š. a O.Š.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu žádost o vydání souhlasu s odkupem části p.p.č. 3205/2 pro 
PF ČR. Dle přiložených internetových výpisů z katastru nemovitostí jsou vlastníky p.p.č. 2121/5 a 
st.p.č. 205/1 p. J.B., S.B. a J.B., st.p.č. 205/2 manželé O. a J. Š. a p.p.č. 3205/2 je vlastníkem 
Česká republika. Z další přílohy této žádosti – části katastrální mapy je zřejmé, že p.p.č. 3205/2 ve 
vlastnictví státu bezprostředně sousedí s p.p.č. 2121/5, st.p.č. 205/1 a 205/2. 
Pozemková parcela č. 3205/2 je v podstatě využívána pouze vlastníky domu čp. 139 na st.p.č. 
205/1 a dále čp. 134 na st.p.č. 205/2, a proto by měli zájem o odkoupení její části v rozsahu, 
zakresleném na přiloženém snímku katastrální mapky. Navíc dle přiloženého snímku katastrální 
mapky část p.p.č. 3205/2 leží pod domem čp. 139 a část pod domem č. 134. S ohledem na 
skutečnost, že pozemek je ve vlastnictví České republiky, tedy státu a dle přiloženého 
internetového výpisu správu této nemovitosti zajišťuje Pozemkový fond České republiky, žádají 
obec o udělení souhlasu s jejím odkupem, popř. s odkupem ze strany obce s tím, že by tuto část 
následně odkoupili od obce. 
 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce vydává vlastníkům p.p.č. 2121/5 a st.p.č. 205/1 p. J.B., S.B. a J.B., a dále 
vlastníkům st.p.č. 205/2 manželům O. a J. Š. souhlas s odkupem části p.p.č. 3205/2 ve vlastnictví 
státu, která je zakreslena na přiloženém snímku kat. mapy a je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit toto stanovisko uvedeným žadatelům. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
9) Zpráva Policie ČR o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2009 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu zprávu Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, územní 
odbor vnější služby, obvodní oddělení Lanškroun o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2009. 
V obci Rudoltice bylo šetřeno celkem 26 trestných činů, z nichž 16 bylo objasněno. Ve 3 
případech se jednalo o řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu 
úředního rozhodnutí, ve 3 případech se jednalo o podvod, ve 2 případech se jednalo o zneužití 
pravomocí veřejného činitele a zanedbání povinné výživy, podvodné vylákání vibrační desky, 
krádež střešní šindele, podvod při prodeji čtyřkolky, porušování povinností při správě majetku a 
zneužití pravomocí veřejného činitele, řízení vozidla pod vlivem návykové látky, výtržnictví. 
Další trestné činy se do současné doby nepodařilo objasnit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2009, 
podanou Policií ČR, Krajské ředitelství policie PK, Obvodní oddělení Lanškroun. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Náklady za projednávání přestupků ke dni 31.12.2009 (MěÚ Lanškroun) 
 
Bártlová – Myslím, že by bylo vhodné na zastupitelstvu vzít na vědomí i sdělení Městského úřadu 
v Lanškrouně, odboru právního a majetku, který vyčíslil náklady spojené s výkonem přenesené 
působnosti v naší obci. Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu z dob dávno minulých 
s městem Lanškroun ve věci projednávání přestupků s tím, že za každý projednávaný přestupek 
obec hradí částku 2.000,- Kč. Jde tedy pouze o přestupky, k jejichž projednávání byla místně 
příslušná obec a které byly oznámeny městu Lanškroun. Za rok 2009 se jedná celkem o 17 
přestupků v celkové výši 34 000 Kč. Dle mých informací jde především o přestupky v lokalitě 
Zámeček. 
 
dotaz – Lze ty peníze pak zpětně vymáhat po těch lidech? 
Bártlová – Ne, nelze to. Myslela jsem si, že to půjde ale bohužel, ti lidé na to mají právo. My 
bychom nebyli povinni ty 2.000,- Kč platit, pokud bychom měli zřízenou přestupkovou komisi. 
Zadali jsme si to městu Lanškroun a ti si za to účtují 2.000,- Kč 
dotaz – Přestupková komise může uložit nějakou pokutu? 
Bártlová – Ano, může. Co jsem si zjistila a je dokonce i výhodnější a mluvila jsem o tom i 
s policií – bylo by lepší, aby co nejméně věcí předávali na přestupkové oddělení, protože i oni 
mohou udělit pokutu, a to dokonce v některých případech i vyšší než přestupková komise. 
Z pohledu obce je jediná možnost jak tohle řešit, a to, že takovým lidem neprodloužíme nájemní 
smlouvy, bohužel to je velmi komplikované. Já totiž nemám ze zákona právo vůbec vědět, o co se 
jedná, nejsem účastníkem řízení a oni mi nesmí nic říct. 
Rezek – Tak to bylo i v minulosti, když zastupitelé požadovali, aby věděli o co se jedná. A také si 
pamatuji, že ta částka těchto nákladů se dříve pohybovala také kolem těch 30.000,- Kč. 



dotaz – Vy jste říkala, že to jsou náklady spojené s podněty obce?! 
Bártlová – Ne, o podněty obce se vždy nejedná. Jedná se o přestupky, jejichž řešení by bylo 
příslušné naší obci a které se staly na našem území. 
Rezek – Jedná se např. o tom, že podáte trestní oznámení na policii a oni projednávání dané věci 
předají na přestupkové oddělení. 
Skalický – Já jsem byl podobné věci osobně přítomen v domě, kde bydlím. Přijela policie s tím, že 
se budou snažit o domluvu a pokud nebude domluva možná, máme si podat návrh na přestupkové 
oddělení v Lanškrouně. Tam zaplatíme nějaký správní poplatek, budeme poučeni a pokud 
přestupkové oddělení uzná, může dostat jedna ze stran ale samozřejmě i obě pokutu, nebo také 
žádná z nich. 
 
Diskuse pokračovala ve smyslu návrhů na řešení této situace. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně nákladů spojených s výkonem přenesené 
působnosti za projednávání přestupků, které za rok 2009 činily částku 34.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 
 
31) Diskuse 
 
dotaz – Měl bych dotaz k té fotovoltaické elektrárně. Pokud ta elektrárna ukončí svůj provoz a na 
těch pozemcích zbudou nějaké části těch zařízení, je v těch smlouvách hovořeno a likvidaci těchto 
zařízení? 
Bártlová – Ne, není. To by bylo ve smlouvách řešeno, v případě, že bychom ty pozemky 
pronajímali a pak by to byl náš problém, ale ti investoři ty pozemky kupují. 
dotaz – Takže to je problém těch investorů, životního prostředí apod. 
Bártlová – Ano, přesně tak a pokud by to tak skutečně dopadlo, jsem rozhodnutá dát podnět na 
životní prostředí sama, aby to řešili. 
dotaz – Na těchto pozemcích se kvůli té výstavbě musel měnit územní plán obce? 
Bártlová – Nemusel, pozemky se nacházejí v průmyslové zóně obce. 
dotaz – I ten za drahou? 
Bártlová – Ano, oba. 
dotaz – Takže až tam ukončí činnost elektrárna, odstraní se ta zařízení, bude tam moci stát nějaká 
jiná průmyslová stavba. 
Bártlová – Pokud se do té doby nezmění územní plán obce, tak ano.  
 
Vznesen také dotaz ohledně špatného stavu domovních zvonků na sídlišti Zámeček. 
 
Zasedání skončeno v 18.40 hod. 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/08/02/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy, uzavřené mezi obcí Rudoltice jako 

prodávajícím a Antonínem Bartošem, bytem Šumperk, Svatováclavská 381/20, jako 
kupujícím za účasti Mgr. Jany Hamplové jako uschovatelky části kupní ceny, jejímž 
předmětem je zrušení v plném rozsahu kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti – 
pozemku parc. č. 4387 o výměře 29442 m2, zapsaného u KÚ pro PK, KP ÚO na LV č. 
10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a na základě které do práv a 
povinností původního kupujícího vstupuje obchodní společnost TRADING M & K, a.s., se 
sídlem Praha 6, K Roztokům 114/13; 
 
uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti mezi obcí Rudoltice jako 
prodávajícím a obchodní společností TRADING M & K, a.s., se sídlem Praha 6, 
K Roztokům 114/13 jako kupujícím, za účasti Mgr. Jany Hamplové, advokátky, jako 
uschovatelkou části kupní ceny, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 
m2, zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí na LV 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za sjednanou kupní cenu ve výši 3 533 040,- Kč. 

d) finanční vypořádání k 31.12.2009 mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a 
zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení; 
 
finanční vypořádání k 31.12.2009 mezi příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a 
zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to ve smyslu přílohy č. 2, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

e) vyhodnocení hospodaření v obecních lesích za rok 2009, předložené správcem p. Zdeňkem 
Papíkem – LESPAP, shodně jako v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení – 
bod č. 2 písm. a) 

f) uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů na základní školní docházku žáků 
v základních školách v Lanškrouně, zřízených městem Lanškroun, a to za období od 
1.9.2009 do 31.12.2009, jejímž předmětem je závazek obce Rudoltice uhradit městu 
Lanškroun částku 113 114,- Kč, jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu nákladů 
spojených s plněním povinné školní docházky v základních školách v Lanškrouně celkem 
46 žáků, kteří mají trvalý pobyt v obci Rudoltice. 

g) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004393/VB/01 mezi obcí 
Rudoltice jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako 
stranou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na 
p.p.č. 152/2, 169, 3124, 3349/1 a 3349/3, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spočívající ve strpění práva zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a zdržet se po dobu trvání 
věcného břemene na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly 
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distr. soustavy nebo ohrozit život, zdraví 
či majetek osob, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany 
oprávněné z věcného břemene k zařízení distribuční soustavy, to vše za jednorázovou 
finanční náhradu 1000,- Kč. 

h) 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. 
 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
a) informace p. Zdeňka Papíka o hospodaření v obecních lesích v roce 2009 – bod č. 1 písm. 

e) 
b) zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2009, podanou Policií ČR, Krajské 

ředitelství policie PK, Obvodní oddělení Lanškroun. 
c) informace ohledně nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti za projednávání 

přestupků, které za rok 2009 činily částku 34.000,- Kč. 
 

3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu Dohody o zrušení kupní smlouvy – bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení 
b) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti - bod č. 1 písm. c) 

tohoto usnesení 
c) starostku obce k podpisu dohody o úhradě neinvestičních nákladů – bod č. 1 písm. f) 

tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. g) tohoto 

usnesení 
e) starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – bod č. 

1 písm. h) tohoto usnesení 
 

4) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) obecnímu úřadu sdělit stanovisko žadatelům – bod č. 5 písm. a) tohoto usnesení 
 
5) Zastupitelstvo obce vydává: 
a) vlastníkům p.p.č. 2121/5 a st.p.č. 205/1 p. J.B., S.B. a J.B., a dále vlastníkům st.p.č. 205/2 

manželům O. a J. Š. souhlas s odkupem části p.p.č. 3205/2 ve vlastnictví státu, která je 
zakreslena na přiloženém snímku kat. mapy a je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

6) Zastupitelstvo obce revokuje: 
a) své usnesení pod bodem č. 1g) usnesení č. OZ/26/11/09 ze dne 26.11.2009, kterým došlo 

ke schválení uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako prodávajícím a Antonínem 
Bartošem se sídlem Šumperk, Svatováclavská 381/20 jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 m2, zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 
10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za sjednanou kupní cenu ve výši 
3 533 040,- Kč. 

 
 
 
Zapsala: Lenka Bártlová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
 
 
Ověřili:  Daniel Žáček 
  Tomáš Skalický 



 

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 --- --- 11 --- ---    

Kohoutová Erika 31 --- --- 11 --- ---    

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

Rezek Oldřich 31 --- --- 7 --- ---    

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

Skalický Tomáš --- --- --- 10 --- 1    

Stránská Iva 31 --- --- 11 --- ---    

Žáček Daniel 31 --- --- 11 -- ---    

 
 

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 42 --- --- 

Kohoutová Erika 42 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 38 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 10 --- 1 

Stránská Iva 42 --- --- 

Žáček Daniel 42 --- --- 


