
ZÁPIS 
z náhradního jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 9. 3. 2010 

Zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2010 se nekonalo z důvodu malé účasti zastupitelů. 
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. 5 usnesení č. OZ/28/01/10 a bodu č. 3 a 4 usnesení č.  OZ/08/02/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 
7) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – R. a J. B.) 
8) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor tělocvičny, klubovny a příslušenství 

(Obec Rudoltice – VISION Rudoltice s.r.o.) 
9) Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ (Obec Rudoltice – DS 

INTEX s.r.o.) 
10) Záměr vybudování společensko-obchodního centra Rudoltice 
11) Navýšení kapacity ZŠ a ŠJ (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
12) Finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 

k 31.12.2009  
13) Schválení a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených obcí  
14) Výběrové řízení na pozici účetní pro organizace zřízené či založené obcí 
15) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
16) Vedení optického kabelu v katastru obce 
17) Žádost o peněžitý sponzorský dar (Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.) 
18) Žádost o poskytnutí slevy z ceny p.p.č. 4245/48 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (F. a V. V.) 
19) Žádost o prodej p.p.č. 4147 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (O.R.) 
20) Žádost o dotaci na údržbu stromů v obci (R.K.) 
21) Pozemek pro náhradní výsadbu (R.K.) 
22) Různé 

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

• Divadelní představení – komedie Sborovna (16.4.2010) 
• Usnesení MěÚ Česká Třebová ze dne 24.2.2010 ve věci změny honitby 

Skuhrov 
23) Diskuse 

 
 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová, 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 20.10hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 9a) – Smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
(Obec Rudoltice – Jana Havelková, Obec Rudoltice -  Ludvík Havelka)  

• doplnění programu o bod č. 10a) – Záměr prodeje části p.p.č. 4225 a st.p.č. 
549 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

• doplnění programu o bod č. 13a ) – Výsledky výběrového řízení na pojištění 
obecního majetku  

• doplnění programu o bod č. 20a) – Žádost o bezplatný pronájem sálu 
• doplnění programu o bod č. 21a) – Ceník služeb obce Rudoltice 
• vyřazení z programu z bodu Různé - Usnesení MěÚ Česká Třebová ze dne 

24.2.2010 ve věci změny honitby Skuhrov 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

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

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

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
3) Kontrola bodu č. 5 usnesení č. OZ/28/01/10 a bodu č. 3 a 4 usnesení č.  OZ/08/02/10 
 
Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/28/01/10 
 

5) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce provedením opravy zápisu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

- provedeno 
b) starostku obce k podpisu Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. 

d) tohoto usnesení 
- provedeno 

c) starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 1/2009 – bod č. 1 písm. e) tohoto usnesení 
- provedeno 

d) starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení 
- provedeno 



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 
- provedeno 

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

g) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 
- provedeno 

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

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

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

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

l) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
- provedeno 

m) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
- provedeno 

n) starostku obce k podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
- provedeno 

o) starostku obce k podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
- provedeno 

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

q) starostku obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– bod č. 1 písm. r) tohoto usnesení 
- provedeno 

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

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 
- provedeno 

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

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

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

- provedeno 
b) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti - bod č. 1 písm. c) 

tohoto usnesení 
- provedeno 

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



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

usnesení 
- provedeno 

e) starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – bod č. 
1 písm. h) tohoto usnesení 
- provedeno 
 

4) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) obecnímu úřadu sdělit stanovisko žadatelům – bod č. 5 písm. a) tohoto usnesení 

- provedeno 
 
4) 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. Vaňkovou, 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 
- p. Jelínková ve stanovené lhůtě své podání nedoplnila, ústně sdělila, že na jejím 
projednání již netrvá, situace v domě se uklidnila 

 
č. 2/2010  - stížnost na zastavěné společné prostory domu čp. 261 
 - podána dne 4.1.2010 p. E.V. 
 - na den 1.2.2010 byla svolána schůzka ve společných prostorách domu čp. 261; na 

místě zjištěno, že společné prostory jsou zastavěné pouze částečně, a to věcmi, 
které nejsou v držení současných nájemníků – tyto odvezeny do sběrného dvoru 
spol. VISION Rudoltice s.r.o. Přítomní nájemníci se shodli na tom, že zde tento 
problém není. 

 
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. 

 - p. J. ve stanovené lhůtě své podání nedoplnila, ústně sdělila, že na jejím 
projednání již netrvá, situace v domě se uklidnila 

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

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce  
 
3.2.2010 

• jednání ohledně cyklostezky La-ČT na MěÚ v Lanškrouně 
• účast na Zápisu do 1. třídy ZŠ Rudoltice 



 
4.-5.2.2010 

• poslední přípravy masopustu 
 
8.2.2010 

• příprava + konání mimořádné OZ 
 
9.2.2010 

• jednání v RK Mozaika (koupě pozemku) 
• jednání s práv. zást. obce Mgr. Hamplovou 
• schůzka Stavebně-bytové komise (jednání s budoucími nájemníky) 

 
10.2.2010 

• 1/2 dovolené 
• schůzka se starostkou obce Sázava  

 
12.2.2010 

• jednání se zástupcem GEPRO + aktualizace programu MISYS 
• schůzka s občanem jiné obce o ustanoveních v zákoně o obcích 

 
15.2.2010 

• dovolená 
 
16.2.2010 

• 2x jednání s nájemníkem bytu o splátkovém kalendáři 
• jednání se zájemci o byt v obci i na Zámečku 

 
17.2.2010 

• jednání ohledně cyklostezky La-ČT v kanceláři starosty ing. Košťála 
 
18.2.2010 

• jednání s občanem obce - doprovodný záměr k trase cyklostezky 
• jednání s ředitelkou školy ohledně navýšení kapacity ZŠ a ŠJ 

 
19.2.2010 

• přezkoumání hospodaření obce (audit) Krajským úřadem PK, fin. odbor 
 
22.2.2010 

• celodenní seminář k bytové politice – Praha 
 
23.2.2010 

• jednání se zástupci města Lanškroun o vedení optického kabelu po katastru obce 
• správní řízení – zrušení trvalého bydliště 
• příprava na OZ 

 
24.2.2010 

• jednání s vlastníkem parcely v ochranném pásmu VKP – sleva z ceny pozemku 
• projednávání pojištění dobrovolných hasičů 
• příprava na OZ  

 
26.2.2010 

• projednávání veřejné služby, uzavření smlouvy 
 



1.3.2010 
• předávání bytů v lokalitě Zámeček 
• projednávání dlužných pohledávek obce za nájemníkem 
• jednání se zástupcem kapely (pouťová zábava) 
• jednání k odprodeji části lesního pozemku (p. Vodehnal) 
• jednání s manžely Havelkovými – návrh nových nájemních smluv 

 
2.3.2010 

• jednání se zástupcem České pojišťovny 
• aktualizace údajů obce v registru 
• jednání se zájemcem o zřízení LPG v obci  

 
3.3.2010 

• jednání s práv. zást. obce Mgr. Hrubanem 
• jednání s 2 nájemníky o dlužných platbách vůči obci + splátkové kalendáře; převzetí bytu 

 
4.3.2010 

• KB – finanční dary pro vítání občánků 
 
5.3.2010 

• ½ dovolené 
• další jednání se zájemcem o zřízení LPG v obci  

 
7.3.2010 

• vítání občánků 
 
8.3.2010 

• příprava na jednání OZ 
 
9.3.2010 

• kolaudace koridoru Krasíkov – ČT (jednání na sále místního kulturního domu) 
• schůzka se starostou obce Žichlínek 
• příprava na jednání OZ 

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

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 
 
Bártlová – Dne 19.2.2010 se uskutečnilo na obecním úřadu přezkoumání hospodaření obce 
Rudoltice (audit) za rok 2009. Jedná se o pokračování dílčího přezkoumání, které proběhlo dne 
8.10.2009, a to bez jakýchkoliv závad. Závěr kompletního přezkoumání hospodaření  za rok 2009 
zní tak, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.) 
 
Konstatována Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 ze dne 
19.2.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice 



za rok 2009, vydanou dne 19.2.2010 Krajským úřadem Pardubického kraje se závěrem, že při 
přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 
odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.) 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
7) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – R. a J. B.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu Kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu na 
p.p.č. 4245/19 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 801 m2 za kupní cenu 243 330,- Kč. Na 
parcele nevázne ochranné pásmo aleje, sleva z tohoto důvodu tudíž nebude při prodeji poskytnuta. 
 
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 R.B. a J.B., oba bytem XXX, 
jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/19, 
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 ujednanou kupní cenu 243 330,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu. 
 
Skalický – Chci se zeptat, zda-li jsou v těchto nových smlouvách stále stanovena ta penále, která 
mnohonásobně převyšovala kupní ceny pozemků? Již jednou jsme o tom zde jednali. 
Bártlová – Tohle jsem konzultovala se zástupcem realitní kanceláře a jde jen o to, to řádně ohlídat 
a zavčas od smlouvy odstoupit, takže to není potřeba v té smlouvě měnit. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor tělocvičny, klubovny a příslušenství (Obec 
Rudoltice – VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
Bártlová – Abychom při rekonstrukci tělocvičny mohli uplatnit odvod DPH, je potřeba tyto 
prostory již nyní využívat ke komerčním účelům, a proto byla uzavřena nájemní smlouvy mezi 
obcí a spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví v § 39 povinnost zveřejnit na úřední desce mj. záměr 
pronájmu nemovitého majetku obce, aby zájemci mohli podat své nabídky, příp. se k němu 
vyjádřit. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, že je tento majetek pronajímán právnické 
osobě zřízené obcí, což je tento případ. Záměr pronájmu se tedy v tomto případě nezveřejňuje. 
 
Dále dle ust. § 102 odst. 2 písm. m) je uzavírání nájemních smluv výhradní pravomocí rady, 
v našem případě starosty, neboť tato pravomoc na zastupitelstvo nepřechází (§ 102 odst. 4 zák. o 
obcích). Smlouva tedy již byla uzavřena a zastupitelstvu toto dávám již pouze na vědomí. 
 
Čtena nájemní smlouva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a VISION Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem je dlouhodobý 



pronájem prostor tělocvičny, klubovny, sociálního zařízení a dalších souvisejících prostor, a to za 
čisté nájemné ve výši 42 000,- Kč/rok, stanovené znaleckým posudkem znalce ing. Miloslava 
Ženky se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103, č. 3696-024/10, a dále za úhrady za vytápění a 
elektrickou energii. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
9) Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ (Obec Rudoltice – DS INTEX 
s.r.o.) 
 
Bártlová – Na zasedání zastupitelstva dne 25.2.2010 měla být schválena smlouva o dílo na 
rekonstrukci tělocvičny s vítězem výběrového řízení. Máme ji tedy zde až nyní. K zahájení 
rekonstrukce dojde tedy až dne 10.3.2010, plnění bude ukončeno dne 31.8.2010. 
 
Konstatována smlouva o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce tělocvičny Rudoltice, jež je 
stanovena cenovou nabídkou ze dne 18.1.2010, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Cena za 
dílo je stanovena též touto cenovou nabídkou, a to cenou bez DPH ve výši 4 810 109,- Kč, 
5 772 130,80 Kč včetně DPH. Záruku zhotovitel poskytne po dobu 98 měsíců, dále poskytl 
bankovní záruku 1 100 000,- Kč. 
 
Skalický – Ta konečná cena díla může být i vyšší než je ta cenová nabídka? 
Bártlová – Tak určitě, podle mého názoru by to byly ale vícenáklady, na kterých se musí obě 
strany dohodnout. Bez dohody by to určitě nešlo 
Rezek – U téhle rekonstrukce se to myslím dá i předpokládat. Může se narazit na problém, který 
nelze předpokládat. Jedná se o starou budovu. 
Bártlová – Vždy by k tomu ale došlo po dohodě obou smluvních stran, nemůže to být 
jednostranná záležitost. 
Havlenová – Chtěla bych k tomu jenom říci, že aby se ta družina mohla používat od 1.9.2010, 
myslím tedy ta družina, která bude zřízena tady (u tělocvičny), je potřeba, aby byla zapsána do 
rejstříku škol. Aby byla družina zapsána, je tu požadavek, že se musí 2-3 měsíce dopředu předložit 
kolaudační protokol a pokud tak neučiníme, tak to nepůjde. 
Rezek – To by nešlo celý školní rok? 
Havlenová – To netvrdím, ale nešlo by to od 1.9.2010. 
Bártlová – S tím ale neuděláme bohužel vůbec nic. 
Havlenová – Říkám to proto, aby to bylo jasné. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 001/2010/DSI, na zhotovení díla 
„Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. se 
sídlem Česká Třebová, U Dvora 118, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je rekonstrukce 
tělocvičny Rudoltice, stanovené Cenovou nabídkou ze dne 18.1.2010, která je nedílnou součástí 
této smlouvy o dílo, s datem zahájení plnění 10.3.2010 a ukončením plnění dne 31.8.2010, při 
ceně za dílo ve výši 4 810 109,- Kč bez DPH. tj. 5 772 130,80 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
9a) Smlouva o pronájmu nebytových prostor (Obec Rudoltice – Jana Havelková, Obec Rudoltice 
– Ludvík Havelka)  



 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu na vědomí 2 nové Smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
týkajících se jednak přísálí, výčepu, chodby, sociálního zařízení a části dvora k venkovnímu 
posezení včetně přístupové cesty a vybavení, a dále prostor kuchyně, jídelny, přípravny, skladu na 
zeleninu a potraviny, šatny, soc. zařízení a přístupové cesty včetně vybavení. Jedná se o nájemní 
smlouvy s manžely Havelkovými. Dochází ke změně v některých ujednáních. U paní Havelkové 
zejména ke změně v nájmu (původně 4.000 Kč, nyní 5.500 Kč) – z důvodu rekonstrukce 
sociálního zařízení, které využívají i hosté restaurace, a dále jednak z toho důvodu, že poslední 
nájem byl stanoven v r. 2003, což je již téměř 7 let. Dále v této smlouvě dochází ke změně 
podmínek, týkajících se bezplatného zapůjčení přísálí a výčepu veřejným organizacím a 
pronajímateli, tedy obci, a to každému 1x ročně na pořádání společenských akcí. Jedná se o 
organizace: TJ SOKOL Rudoltice, Myslivecké sdružení Rudoltice, Sbor dobrovolných hasičů 
Rudoltice a pronajímatel. Protože neustále docházelo ke sporům ohledně využívání zařízení přísálí 
(výčepu), co se týče stolů a židlí, byl stanoven jasný počet stolů – 19 ks a židlí – 58 ks. V případě, 
že bude obec potřebovat zapůjčit židle z výčepu v době, kdy bude tento uzavřen, lze tak učinit na 
základě dohody. 
 
Ve smlouvě o nájmu ohledně kuchyně a jídelny a přilehlých prostor s p. Ludvíkem Havelkou 
nedošlo k navýšení nájmu (zůstává 4 000 Kč), došlo však taktéž k rozšíření výčtu veřejných 
organizací včetně obce (stejně jako u smlouvy shora), a to v tom smyslu, že se nájemce zavazuje 
poskytovat za úplatu své služby při akcích, které tyto organizace pořádají a pokud o to požádají. 
 
Konstatovány nové nájemní smlouvy. 
 
Bártlová – s ohledem na skutečnost, že dle ust. § 102 odst. 2 písm. m) je uzavírání nájemních 
smluv výhradní pravomocí rady, v našem případě starosty, neboť tato pravomoc na zastupitelstvo 
nepřechází (§ 102 odst. 4 zák. o obcích), dávám toto zastupitelstvu pouze na vědomí, smlouvu 
nebudeme schvalovat. 
 
Skalický – A kam by spadala škola? Ta tu možnost nemá? 
Bártlová – Školu tu uvedenou nemáme, tu jsem opomněla. Ale nevím, zda-li by škola provozovala 
sama výčep. 
Havlenová – Netvrdím, že této možnosti využijeme, ale byla bych také pro. (pí Havlenová později 
uvedla, že na svém požadavku ohledně bezplatného využívání výčepu 1x ročně netrvá.) 
Rezek – Škola je zařízení obce a obec tu „pravomoc“ má. 
Bártlová – Ale my máme tu šanci také pouze jednou a já bych to využila např. pro konání 
masopustu. A pokud by škola chtěla, měla by tu možnost samostatně. 
Rezek – Ale pokud by to mělo ohrozit tu smlouvu … 
Bártlová – Tak samozřejmě. Je to připomínka, kterou můžeme zkusit navrhnout. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o nájmu nebytových prostor, která bude uzavřena 
mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a Ludvíkem Havelkou, Ostrov 100, jako nájemcem, 
jejímž předmětem je nová úprava nájmu nebytových prostor v čp. 95 v Rudolticích (kuchyň, 
jídelna, přípravna, sklad na zeleninu, sklad na potraviny, šatna, sociální zařízení s WC a 
sprchovým koutem, přístupové cesty včetně vybavení), která plně nahrazuje nájemní smlouvu 
uzavřenou mezi smluvními stranami dne 1.12.2005. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o nájmu nebytových prostor, která bude uzavřena 
mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a Janou Havelkovou, Ostrov 100, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je nová úprava nájmu nebytových prostor v čp. 95 v Rudolticích (přísálí, výčep, 
chodba, sociální zařízení, část dvora využívaného k venkovnímu posezení a přístupové cesty 
včetně vybavení), která plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami dne 
7.4.2003. 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Záměr vybudování společensko-obchodního centra Rudoltice 
 
Bártlová – začátkem měsíce února oslovilo obec sdružení Moravská Třebová, tvořená 
společnostmi STAVEBNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ s.r.o., Moravská Třebová, STAVEBNÍ 
PROJEKCE s.r.o. Moravská Třebová a ing. Oldřich Vlk, technicko-ekonomické poradenství 
Žamberk, s nabídkou výstavby obchodně společenského centra v naší obci, resp. v lokalitě 
Zámeček, a to na p.p.č. 4221/1 a 4222/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.  Součástí tohoto centra by 
mělo být samozřejmě i odpovídající parkoviště. Jedná se o pozemky za ČOV v této lokalitě. Je 
v podstatě na nás, jakou konkrétní podobu by toto centrum mělo mít. V tuto chvíli však tyto 
pozemky nejsou v územním plánu určeny pro občanskou vybavenost, ale figurují zde jako plochy 
pro sportovní využití. Za účelem výstavby tohoto centra by samozřejmě došlo k prodeji těchto 
pozemků. p.p.č. 4222/1 má výměru 19 688 m2 a 4222/2 – 14 598 m2. V tuto chvíli navrhuji 
schválit podporu tomuto záměru s tím, že bychom podpořili žádost investora o změnu 
kategorizace uvedených parcel v územním plánu, a to právě na občanskou vybavenost. 
 
Konstatován výřez katastrální mapky. 
 
dotaz – Co by tam tedy mělo konkrétně stát? 
Bártlová – V tuhle chvíli nám řekli, že si obec bude moci vybrat. Tahle společnost to pro někoho 
postaví a my si můžeme říct v podstatě pro koho. Oni spolupracují s řetězci jako např. Tesco, 
Intespar, Kaufland, Hornbach, Baumax, Obi.  
dotaz – A to by těm obyvatelům Zámečku najednou nevadilo? 
Bártlová – Jedná se o místo pod bytovou výstavbou směrem k Lanškrounu a tam je pole. A těch 
lidí by se to vůbec nedotklo, protože příjezd by byl ještě před vjezdem do sídliště, bylo by zde 
parkoviště, ze kterého by byl taktéž výjezd před vjezdem do sídliště. 
dotaz – A co ta prodejna Konzumu, která tam stojí? 
Bártlová – Obec se nezavázala k tomu, že na jiných místech této lokality nic podobného nepostaví. 
Ušetřili bychom asi opravdu 100.000,- Kč, které jim ročně dáváme na dotaci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí se záměrem vybudovat na p.p. ve vlastnictví obce č. 4222/1 
a 4222/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna společensko-obchodní centrum za předpokladu, že dojde 
na základě žádosti investora ke změně územního plánu pro jeho výstavbu a dále za podmínky, že 
obci Rudoltice s tímto záměrem nevzniknou žádné dodatečné finanční náklady. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10a) Záměr prodeje části p.p.č. 4225 a st.p.č. 549 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová – Pan Jan Vodehnal hodlá koupit pro výstavbu svého domu p.p.č. 4218/2, která 
bezprostředně sousedí s p.p.č. 4225 – lesní pozemek a st.p.č. 549, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna a ve vlastnictví obce. Protože by pan V. měl rád postavený dům v horní části parcely, 
rozhodl se požádat obec o odkoupení části lesního pozemku, který s touto p.p. sousedí. Část této 
lesní parcely odkupuje z toho důvodu, aby odsunul ochranné pásmo lesa, které je tuším obecně 50 
m, ale se souhlasem vlastníka MěÚ, odbor ŽP je schopen toto ochranné pásmo dokonce i zmenšit. 
I přesto však toto nestačilo a p. V. se tak rozhodl část lesního pozemku odkoupit. Na své vlastní 



náklady si provedl již GP, hodlá pozemek vykácet a vyjmout z lesního půdního fondu, což je na 
celé té záležitosti asi to nejdražší. 
 
Konstatován ZP z roku 2007 na ocenění zmiňovaných pozemků. Tento je však již neplatný, neboť 
od doby zhotovení ZP byly vydány již 3 oceňovací vyhlášky. Bude tedy vyhotoven aktuální. 
 
Konstatován výřez z katastrální mapy s vyznačením části pozemku, u níž jde o záměr prodeje. 
 
Na příštím zasedání bychom schvalovali také kupní smlouvu na uvedenou p.p.č. 4218/2 (včetně 
ochranného pásma VKP). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 4225 o výměře 1308 m2 a st.p.č. 549 o 
výměře 29 m2, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, znázorněných v grafické příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 4225 o 
výměře 1308 m2 a st.p.č. 549 o výměře 29 m2, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, 
KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, znázorněných v 
grafické příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
11) Navýšení kapacity ZŠ a ŠJ (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
 
Bártlová – Paní ředitelka žádá o navýšení kapacity ZŠ, a to z dosavadních 62 žáků na 94 žáků, a 
dále navýšení kapacity ŠJ, a to z dosavadních 100 žáků na 150 žáků, to vše k 1.9.2010. 
 
Podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, musí 
v prostorech zařízení na 1 žáka připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2. Prostory ve škole 
odpovídají v tomto smyslu požadavku navýšení kapacity, neboť do současné kapacity nebyly 
počítány prostory třídy v podkroví ZŠ, která odpovídá 54,4 m2, tzn. cca 32 žáků (62+32 = 94). Co 
se týče dalších věcí, bude s největší pravděpodobností potřeba rozšířit prostory šaten pro děti. 
V tuto chvíli se jeví jako nejideálnější zabrat prostory chodby u dosavadních šaten – v tuto chvíli 
jsou zde v podstatě menší „herní prostory“ pro družinu. 
 
Co se týče navýšení kapacity ŠJ, tato se má navýšit z dosavadních 100 žáků na 150 žáků. Jaké 
podmínky si kraj stanoví pro to, aby toto navýšení kapacity povolil? 
 
ředitelka p. Havlenová – Konstatuje nárůst počtu dětí v MŠ a ZŠ, dále potřebu technického 
dovybavení jídelny v budoucnosti. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením kapacity ZŠ z dosavadního nejvyššího povoleného počtu 
62 žáků na 94 žáků, a to k 1.9.2010. 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením kapacity ŠJ z dosavadního nejvyššího povoleného počtu 
100 žáků na 150 žáků, a to k 1.9.2010. 
 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že navýšení kapacity ZŠ a ŠJ, respektive navýšení počtu žáků 
bude provázet zvýšený nárok provozních prostředků ze strany školy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
k 31.12.2009  
 
Bártlová – Ze zákona je potřeba schválit finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi, 
jejichž je obec zřizovatel. Na minulém zasedání jsme tato finanční vypořádání schválili, ovšem 
došlo k chybě v předloženém finančním vypořádání ZŠ a MŠ, kde bylo chybně uvedena částka 
dotace 751 000 namísto 701 000. Proto je nutné finanční vypořádání schválit znovu a ve správné 
výši.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. OZ/08/02/10 bod bodem 1d) v části, týkající se ZŠ a 
MŠ Rudoltice. 
 
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. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
  
13) Schválení a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených obcí  
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu schválení a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Rudoltice. Tato organizace dosáhla v roce 2009 zisku ve výši 457,71 Kč a 
tento bude převeden do rezervního fondu ve stejné výši. 
 
Co se týče výsledku hospodaření příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice za rok 2009 – tento 
skončil se ztrátou ve výši 2 237 607,80 Kč. Ztráta bude převedena na účet 432 (neuhrazená ztráta 
minulých let). Příčinou účetní ztráty příspěvkové organizace byla pokračující dotační bytová 
výstavba, kde bylo nutné dodržet smluvní realizační ceny, které nevytvářely předpoklady 
k pokrytí provozních nákladů příspěvkové organizace. Je třeba však vzít v úvahu, že přes 
vykázanou účetní ztrátu jsou všechny závazky vůči dodavatelům řádně hrazeny a příspěvková 
organizace má evidované finanční pohledávky, které převyšují evidované závazky. Většina těchto 
pohledávek je směřována vůči zřizovateli, kterým je obec Rudoltice.  
 
V roce 2008 byla ztráta 2 445 925,18 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, a 
to zisk ve výši 457,71 Kč. Současně schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2009 do 
rezervního fondu ve výši 457,71 Kč (z hlavní činnosti -3 051,11 Kč a z hospodářské činnosti 
+3 508,62 Kč) 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Stavby Rudoltice za 
rok 2009, a to ztrátu ve výši 2.237.607,80 Kč, která bude převedena na účet 432 (neuhrazená 



ztráta minulých let). 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13a) Výsledky výběrového řízení na pojištění obecního majetku 
 
Bártlová – Výsledky výběrového řízení na „Pojištění majetku obce Rudoltice“ dopadly 
následovně: 

„Pojišt ění majetku obce Rudoltice“ 
NABÍDKY 

 

FIRMA CELKEM ROČNÍ 
POJISTNÉ 

GENERALI Pojiš ťovna a.s. 118 658,- 

Kooperativa pojišťovna a.s. 129 977,- 

Česká podnikatelská poj., a.s. 162 100,- 

Česká pojišťovna, a.s. 185 079,- 
 
Bártlová – I přestože z hlediska ceny pojistného vychází cca o 11 tisíc nejlépe GENERALI 
Pojišťovna a.s., je třeba vzít v úvahu i do současné doby, řekla bych, výbornou spolupráci 
s pojišťovnou Kooperativa. Likvidace pojistné události – požár domu čp. 605 i následný přístup 
pojišťovny k podpojištěnému majetku obce byl velmi vstřícný. V tuto chvíli ještě dobíhá pojistná 
smlouva, která končí tuším 19.3.2010 a roční pojistné na uplynulý rok činilo částku 239 069,- Kč. 
V tu dobu nebyl čas na vyhlašování výběrového řízení, neboť majetek byl podpojištěn a bylo 
nutné to urychleně řešit, což se zjistilo po požáru, a dále jsme se dohodli na kompenzaci v situaci, 
kdy nám byla z důvodu podpojištění odebrána část (přes 400 tisíc Kč) z pojistného plnění, která 
však mohla být mnohem vyšší. Jak je z uvedených nabídek výběrového řízení patrné, konkurenční 
prostředí udělalo své a nyní jsou v podstatě všechny nabídky pod tuto cenovou hladinu a zhruba o 
110 tisíc šla dolů i dosavadní pojišťovna obecního majetku. Vzhledem ke shora uvedenému 
navrhuji vybrat jako nejvhodnější nabídku stávající pojišťovnu s tím, že není vyloučené, že dojde 
ještě ke snížení nabízeného ročního pojistného. 
 
Skalický – Pokud jsme takto vyhlásili výběrové řízení a vyhrála to určitá pojišťovna, můžeme si 
zvolit jinou? Nebude v tom nějaký právní problém v budoucnosti? 
Bártlová – My schvalujeme nejvhodnější nabídku, to neznamená nejvýhodnější cenovou nabídku. 
Také to není veřejná zakázka velkého rozsahu ale pouze malého rozsahu. My můžeme zohlednit 
více faktorů než je cena. 
Rezek – Navíc se k nám tehdy zachovali velmi taktně. 
Kohoutová – Zkušenosti s nimi jsou dobré a ten cenový rozdíl není tak citelný jen 11.000,- Kč. 
dotaz – Výše plnění byla u všech nabídek stejná? 
Stránská – Ano, u všech nabídek byla shodná. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ve věci pojištění majetku obce Rudoltice jako nejvhodnější nabídku 
– nabídku pojišťovny – Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, 



Templová 747, IČ: 47116617 s celkovým ročním pojistným ve výši 129 977,- Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce předložit návrh pojistné smlouvy na pojištění majetku 
obce s účinností od 20.3.2010 na dobu jednoho roku, a to na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14) Výběrové řízení na pozici účetní pro organizace zřízené či založené obcí 
 
Bártlová – Navrhuji vyhlásit výběrové řízení na pozici účetní pro organizace zřízené či založené 
obcí, a jednak z ekonomických důvodů, kompletního přehledu o hospodaření těchto organizací, 
ale také z důvodu lepší zastupitelnosti. V současné době účetnictví příspěvkové organizace 
STAVBY Rudoltice a obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. provádí společnost Daně – 
Audit, a.s. V tuto chvíli, kdy již byla v podstatě ukončena výstavba, se jeví platby za tyto služby 
příliš velkými s ohledem na současný objem položek. Účetní v ZŠ a MŠ pracuje na úvazek 2,5 
hodiny týdně a účetní obce v podstatě není kvalifikovaně zastupitelná. Navrhuji proto vyhlásit 
výběrové řízení na pozici účetní organizací VISION Rudoltice s.r.o., STAVBY Rudoltice 
příspěvková organizace, ZŠ a MŠ Rudoltice s tím, že bude současně i zástupcem účetní obce. 
 
Bártlová – Chci upozornit na to, že pokud se nenajde dostatečně kvalifikovaná osoba, která by 
byla schopná vést ekonomiku školy, tak se tak v případě školy neučiní. 
Havlenová – Ekonomka pracuje v naší škole na částečný úvazek v rozsahu 2,8 hodiny týdně a já 
jsem s její prací spokojena. Finance za její práci přicházejí z krajského úřadu a byla bych ráda, aby 
současná ekonomka na své pozici zůstala. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní pro organizace zřízené 
či založené obcí Rudoltice, a to VISION Rudoltice s.r.o., STAVBY Rudoltice, příspěvková 
organizace, ZŠ a MŠ Rudoltice, příspěvková organizace. 
Zastupitelstvo obce pověřuje jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora Dostála 
vyhlášením výběrového řízení na pozici účetní. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  1 (Skalický) 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
15) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
 
Bártlová – Dne 17.2.2010 proběhla další schůzka zástupců zúčastněných obcí a měst na 
cyklostezce Lanškroun – Česká Třebová. Na této schůzce byly mj. předloženy nabídky na 
poskytnutí úvěru do 8 mil. Kč na výstavbu části Rudoltice – Lanškroun. (10 mil. dotace). Zástupci 
se shodli na tom, že nejlepší nabídku předložila Česká spořitelna, a.s. a doporučila variantu 
5tiletého úvěru s fixací úrokové sazby na 1 rok ke schválení orgánům svazku obcí Lanškrounsko. 
Já jsem požádala o zaslání smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku a starosta města 
Lanškroun p. Košťál požádal o zaslání žádosti o příspěvek ve výši 2 mil. Kč z rozpočtu města a 
dále o zaslání žádosti o ručení města k navrhovanému úvěru. Dle informací starosty města 
Lanškroun Martina Košťála na veřejném zasedání Zastupitelstva města Lanškroun byla všechna 
navrhovaná usnesení, týkající se výstavby cyklostezky, bez problémů schválena. Předpokládám 
tedy, že došlo ke schválení 2milionového příspěvku města v letošním roce na výstavbu 
cyklostezky a dále, že bylo schváleno, že město bude ručitelem úvěru, který si Svazek měst a obcí 
Lanškrounsko bude brát na dofinancování výstavby cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. Jak velký 



úvěr se bude brát, záleží na předloženém rozpočtu (v polovina března 2010) a do jaké výše se 
bude čerpat na následné vysoutěžené ceně stavby.  
 
Na I. etapu cyklostezky Lanškroun – Č.T. tedy obec Rudoltice v letošním roce dává 1 mil. Kč, 
město Lanškroun  s největší pravděpodobností 2 mil. Kč, příslib dotací je ve výši 10 mil. Kč. Nyní 
zavisí vše na DSO Lanškrounsko, který musí nejpozději do 20.3.2010 podat kompletní žádost o 
poskytnutí dotace na SFDI. 
 
Konstatován přehled nabídek bankovních ústavů k úvěru akce cyklostezka Rudoltice – Lanškroun 
(8 mil.) 
 
Konstatován souhrn předpokladu příspěvků dotčených obcí Dobrovolnému svazku obcí 
Lanškrounsko v letech 2010-2018 v souvislosti s výstavbou cyklostezky Lanškroun – Česká 
Třebová. 
 
Konstatováno stavební povolení na akci „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa“, 
vydané dne 25.2.2010 Městským úřadem v Lanškrouně, Odbor dopravy a silničního hospodářství. 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku mezi Svazkem 
obcí Lanškrounsko a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku DSO 
z našeho rozpočtu na realizaci projektu „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová“ v roce 2010, 
zejména pak na výstavbu I. části cyklostezky v úseku Lanškroun – Rudoltice a zpracování 
dokumentace pro územní řízení a související činnost v úseku Rudoltice – Česká Třebová. Žádám, 
aby zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo. V rozpočtu obce byla na tuto akci vyčleněna částka 
v celkové výši 1 350 000 Kč s tím, že 1 mil. je určen pro tyto účely a 350 tisíc pro výkup pozemků 
od PF ČR.  
 
Dále dávám na vědomí zastupitelstvu uzavření nájemní smlouvy č. 32 N 10/50 mezi PF ČR jako 
pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jejímž předmětem je přenechání části p.p.č. 
549/1 o výměře 2700 m2 (dle přiloženého grafického znázornění) nájemci, tj obci Rudoltice do 
užívání za účelem nezemědělského využití – pro cyklostezku. 
Smlouva se uzavírá od 1.3.2010 na dobu neurčitou a nájemné se stanovilo dohodou ve výši 
1 385,- Kč/rok, splatné vždy k 1.10. běžného roku. Za část letošního roku (od účinnosti smlouvy 
do 30.9.2010) se stanovilo částkou 812,- Kč. Tato část pozemku byla vzata do nájmu z toho 
důvodu, že je nutné pro získání dotace mít tuto podmínku splněnou, tzn. nejdříve mít pozemky PF 
v nájmu a až poté je odkoupit.  
 
Na další pozemky, které se bezprostředně dotknou plánované trasy cyklostezky a jsou ve správě 
PF ČR, již byla v minulosti nájemní smlouva uzavřena, a to náj. smlouva č. 203 N 02/50 dne 
15.7.2002, a to za účelem využívání jako obecní komunikace na p.p.č. 3171/2, 3205/2 a 3247/2, a 
dále nájemní smlouva č. 33 N 03/50 dne 28.2.2003 za účelem uložení inženýrských sítí na p.p.č. 
4217/2 a 4217/3. 
 
Konstatovány shora uvedené nájemní smlouvy s PF ČR. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o vývoji přípravy projektu i výstavby 
cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku mezi Svazkem 
obcí Lanškrounsko a obcí Rudoltice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku 
k 31.8.2010 ve výši 1 000 000,- Kč DSO Lanškrounsko z rozpočtu obce Rudoltice na realizaci 
projektu „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová“ v roce 2010, zejména pak na výstavbu I. části 
cyklostezky v úseku Lanškroun – Rudoltice a zpracování dokumentace pro územní řízení a 
související činnost v úseku Rudoltice – Česká Třebová, jehož realizací dojde k zajištění 



bezpečného provozu cyklistů mezi obcemi ležícími na trase cyklostezky (Lanškroun, Rudoltice, 
Damníkov, Třebovice, Rybník a Česká Třebová), a to na dobu určitou do 31.3.2011. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Nájemní smlouvy č. 32 N 10/50 mezi Pozemkovým 
fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako pronajímatelem, a obcí 
Rudoltice jako nájemcem, jejímž předmětem je přenechání části p.p.č. 549/1 o výměře 2700 m2 
(dle přiloženého grafického znázornění) nájemci, tj obci Rudoltice do užívání za účelem 
nezemědělského využití – pro cyklostezku, a to od 1.3.2010 na dobu neurčitou za sjednané 
nájemné ve výši 1 385,- Kč/rok. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Vedení optického kabelu v katastru obce 
 
Bártlová – V souvislosti s výstavbou cyklostezky včetně samostatně vedeného veřejného osvětlení 
se na obec obrátilo město Lanškroun se žádostí o povolení vedení optického kabelu po našem 
katastru z ČD v Rudolticích směrem k Lanškrounu. Vedení optického kabelu po našem katastru 
(včetně navržené trasy) jsme již v loňském roce schválili společnosti OMEGA tech s.r.o. V tomto 
týdnu proběhlo jednání se zástupci města Lanškroun a OMEGA tech s.r.o., na kterém došlo 
k dohodě, že trasa vedení optického kabelu v našem katastru musí být pro oba subjekty jednotná, a 
to zejména v lokalitě mimo cyklostezku, resp. veřejné osvětlení k cyklostezce. Co se týče 
pokládání optického kabelu souběžně s VO, toto je v podstatě bez problémů, neboť se využije 
zemních prací pro účely výstavby. Co se však týče pokládání kabelů od konce cyklostezky v obci 
(u domu Brokešových) až k ČD, zde budou prováděny výkopy pouze pro účely položení kabelů, a 
je na místě obec těmito výkopy zbytečně nezatěžovat. Výhodou pro obec je to, že se tito zájemci 
budou na zemních pracích pro vybudování VO finančně podílet. S ohledem na skutečnost, že 
město Lanškroun bude optický kabel, který bude veden přes náš katastr, využívat stejně tak jako 
OMEGA Tech s.r.o. ke komerčním účelům, obec bude trvat na úplatném věcném břemenu ve 
stejné výši i pro město. 
 
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 3.3.2010 však k žádnému rozhodnutí 
v této věci nedošlo.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o aktuální situaci ohledně vedení 
optického kabelu z ČD Rudoltice do města Lanškroun v katastru obce Rudoltice souběžně 
s výstavbou cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, resp. jejím veřejným osvětlením. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
17) Žádost o peněžitý sponzorský dar (Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.) 
 
Bártlová – Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Lanškroun požádala o peněžitý 
sponzorský dar, který bude použit na činnost této organizace. Sdružují kolem 120 tělesně 
postižených členů z Lanškrouna a okolních obcí, díky sponzorským darům mohou pro své členy 
organizovat akce. Poskytují sociální poradenství lidem s handicapem, pořádají kurz práce s PC a 
plánují další akce. Letos se, jako každoročně, chtějí zúčastnit Sportovních her tělesně postižených 
v ČR a rádi by se zúčastnili rekondičního ozdravného pobytu. Jak jsem si zjišťovala u předsedy 



tohoto svazu, v této místní organizaci je sdruženo asi 6 nebo 7 občanů naší obce. Navrhuji 
poskytnout peněžitý příspěvek ve výši 2 000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého sponzorského daru Místní organizaci 
Lanškroun Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., a to ve výši 2.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu darovací smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
Skalický – Navrhuji protinávrh: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého sponzorského daru Místní organizaci 
Lanškroun Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., a to ve výši 4.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  1 (Skalický)   
PROTI:  4 

        ZDRŽEL SE:  1 (Žáček) 
 
18) Žádost o poskytnutí slevy z kupní ceny  p.p.č. 4245/48 (F. a V.V.) 
 
Bártlová – Včera byla na obecní úřad podána žádost o poskytnutí slevy z kupní ceny p.p.č. 
4245/48 v našem katastru. Dne 12.8.2009 manželé V. uzavřeli s obcí Rudoltice kupní smlouvu a 
smlouvu o zřízení věcného předkupního práva na p.p.č. 4245/48 o celkové výměře 806 m2. Tato 
pozemková parcela přímo sousedí s alejí, tzn. významným krajinným prvkem v lokalitě Zámeček. 
Při koupi pozemku již sice věděli o tom, že zde nějaká omezení jsou, ovšem nebylo jim nejspíš 
řečeno vše. Až nyní, po konzultaci na MěÚ v Lanškrouně, odbor ŽP se dozvěděli, jaká všechna 
omezení zde jsou, a proto žádají obec o slevu z kupní ceny, která v době koupě činila částku 
244 570,- Kč. 
 
Dle námi schválených pravidel jsem provedla výpočet slevy z pozemku při rozsahu 113 m2 
ochranného pásma. Tato činí částku 10.284,- Kč. 
 
Konstatováno geodetické zaměření ochranného pásma parcely. Konstatován výpočet slevy. 
 
Bártlová - Navrhuji uzavření dodatku ve smyslu slevy z ceny pozemku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
předkupního práva ze dne 12.8.2009, kterým bude z důvodu zasažení p.p.č. 4245/48 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna ochranným pásmem významného krajinného prvku v rozsahu 113 m2 

upravena kupní cena této pozemkové parcely, a to z původní výše 244 570,- Kč na částku  
234 286,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



19) Žádost o prodej pozemku (O.R.) 
 
Rezek – S ohledem na tu skutečnost, že se tento bod týká mé rodiny, konkrétně přímo mě, 
oznamuji zastupitelstvu ve smyslu ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) svůj vztah k projednávané věci. 
 
Bártlová – Tento bod se opravdu týká zastupitele p. Oldřicha Rezka, a proto bude tedy nutné 
nejprve rozhodnout, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování tohoto 
bodu. 
 
Citace odst. 2 § 83 zák. č. 128/2000 Sb. 
„(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání 
orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom zda existuje důvod pro vyloučení 
z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že při projednávání žádosti o prodej p.p.č. 4147 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, podanou přímo zastupitelem p. Oldřichem Rezkem dne 24.2.2010, existuje důvod pro 
vyloučení zastupitele Oldřicha Rezka z projednávání a rozhodování v této věci. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  1 (Rezek) 

Pan Rezek je vyloučen z projednávání tohoto bodu. 
 
Bártlová – Dne 24.2.2010 podal zastupitel Rezek na obecní úřad žádost o prodej pozemku, p.p.č. 
4147 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Pozemek, o který má zájem, se nachází v bezprostřední 
blízkosti jeho bydliště a pečuje o něj více než 30 let. Na tomto místě se původně nacházela černá 
skládka, kterou společně s ing. Polákem koncem 70. let zlikvidoval a celý prostor zrekultivoval. 
Asi po 10 letech o pozemek začal sám pečovat. Na části pozemku pěstuje zemědělské plodiny, 
zbytek je zatravněný a tento osekává. Uvedenou parcelu protíná v celé délce vysoké napětí 35 KV. 
 
Konstatován výřez katastrální mapy. Konstatován částečný výpis z KN. 
 
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) říká: 
 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit 
a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec 
záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle 
zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. 
  
 (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být 
zdůvodněna. 
 
Bártlová – S ohledem na skutečnost, že je tento pozemek opravdu p. Rezkem již několik let 
obděláván, navrhuji schválit záměr prodeje a vyčkat, zda se objeví další zájemci, kteří předloží své 
nabídky. 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 4147, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje p.p.č. 4147, zapsané na 
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE: 0 
 
20) Žádost o dotaci na údržbu stromů v obci (Richard Kohout) 
 
Richard Kohout – Po vichřici v r. 2008 proběhla generální prohlídka dřevin rostoucích 
v intravilánu obce a také ve všech třech alejích u Zámečku. Proběhly celkem tři kola kontrol a 
jednoho z kol se zúčastnil i dendrolog pan Pavel Haupt, který na to zpracoval seznam stromů, 
které by stálo za to zachovat a nějakým způsobem na nich provést údržbu. Seznam čítá několik 
stromů, zejména lip, a údržba byla vyčíslena v celkové hodnotě 156.247,- Kč včetně DPH. 
V loňském roce tj. v roce 2009 jsem provedl průběžnou kontrolu těch kriticky takřka všech 
stromů, protože po vichřici došlo k posunutí kořenových zón i části půdního profilu, takže 
poškození na stromech se mohlo projevit až po roce zasychání kořenů apod. Do tohoto seznamu 
jsem připojil dalších pár lip v celkové hodnotě údržby 45.000,- Kč včetně DPH, čímž částka, která 
by byla potřeba na údržbu vzrostla na 201.247,- Kč včetně DPH. Je mi jasné, že tuto částku 
nemůžu chtít po obci, a proto se např. v loňském roce nevydaly ani žádné peníze na údržbu a ke 
konci roku a počátkem tohoto roku jsem se hlavně soustředil na možnosti získání dotací na údržbu 
stromů. Zjistil jsem, že několik možností, co se týče přímo údržby stromů, se dá jít přes dotační 
programy Pardubického kraje, které mají návaznost na státní dotace ministerstva životního 
prostředí. Zde by pro tento účel mohly být 2 fondy. Jeden fond je přímo údržba zeleně a druhý 
fond, který jsem objevil relativně nedávno, je obnova venkova. Dříve tam tento fond nebyl ale 
v současnosti tam jsou zařazeny údržbové práce na zeleni. 
 
Bártlová – Není to jen pro obce do 500 obyvatel? 
Kohout – Ne, není. Myslím, že teď je to pro obce do 2 000 obyvatel, ale dříve to tak asi bylo. 
Tyhle dotace lze čerpat do hodnoty 200 tis. Kč. Náš seznam je v hodnotě 201.247,- Kč a nebyl by 
problém ho na těch 200 tis. Kč snížit. Dotace přes tyto fondy činí až 80%, 100% dosáhnout nelze. 
Nicméně když z částku 201.247,- Kč odečteme 80%, vyjde mi 40.249,- Kč. 
Bártlová – A u toho druhého fondu je to jak? 
Kohout – Podmínky jsou shodné jako u tohoto fondu (80%, 200 tis. Kč). 
Již delší dobu se také zabývám údržbou alejí. Poslední roky se už v alejích vlastně jen kácí. Tady 
se to ale neobejde bez pořádného projektu, protože hodnota údržby v těchto alejích je 
v současnosti cca. 3.100.000,- Kč. Když odečtu alej č. 3 resp. alej č. 2 (dle MěÚ Lanškroun), to je 
alej mezi Kořínkem a zámeckou věží a tu bych odečetl z toho důvodu, že tam to vypadá tak, že 
tato alej bude vymýcena, cesta bude rozšířena a alej bude opět nově vysázena a nemělo by to být 
na náklady obce, mohli bychom se dostat na částku kolem 2 mil. Kč. O dotace by se tady mělo 
žádat přes agenturu ochrany přírody a krajiny, kde je pak návaznost na evropské fondy. Tady 
bychom mohli opět dosáhnout dle mých poznatků až 80%. 
Bártlová – Ta částka 3 mil. Kč je za údržbu, ne za projekt, že? 
Kohout – Ne, to je částka za údržbu. Na projekt bychom mohli zažádat u Pardubického kraje. Bylo 
by to podobně jako s poldrem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu komise životního prostředí pana Richarda Kohouta 
přípravou žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na údržbu obecní zeleně – stromů v obci. 



 
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu komise životního prostředí pana Richarda Kohouta 
přípravou žádosti na zajištění projektu z rozpočtu PK pro údržbu stromů v alejích – VKP 
v lokalitě Zámeček. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
20a) Žádost o bezplatný pronájem sálu 
 
Bártlová – Dne 8.3.2010 podala p. Erika Kohoutová za ZO KSČM žádost na obecní úřad o 
bezplatný pronájem sálu dne 1.5.2010, kdy jako již každoročně, tato organizace pořádá 
Prvomájovou veselici. 
 
Kohoutová – Hovoří o programu Prvomájové veselice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu ZO KSČM Rudoltice dne 1.5.2010 pro 
účely pořádání Prvomájové veselice pro občany i příznivce z širokého okolí. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
21) Pozemek pro náhradní výsadbu (Richard Kohout) 
 
Richard Kohout – V souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny za dráhou, mi padl 1 resp. 2 
pozemky pro náhradní výsadbu . Kabeláž, která povede od té elektrárny, totiž povede do obce 
právě přes pozemky pro náhradní výsadbu. Tu náhradní výsadbu jsem tam už na podzim ukončil, 
ale měl bych najít pro tyto účely pozemky nové, protože v tuto chvíli máme pouze 1 lokalitu pro 
náhradní výsadby a její kapacita bude zřejmě už letos vyčerpána, možná vystačí ještě na část 
příštího roku. V souvislosti s tímto a také pro předloňské vichřici jsem se začal zabývat ještě 
nějakou „větrnou ochranou“ naší obce, kdy dávám dohromady návrh systému větrolamů. 
Větrolamy rozdělujeme na těžké (víceřadé větrolamy, jejichž kostru vyplňují duby a buky) a na 
lehké (větrolamy uvnitř obcí, páteří je např. potok + např. jasany, olše apod.) V souvislosti se 
shora uvedeným bych navrhoval vysázet první ze systému větrolamů s pracovním názvem  
1. sídliště – severozápad. Je konstatováno umístění větrolamu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy komise životního prostředí pana Richarda 
Kohouta ohledně pozemku pro náhradní výsadbu – vybudování větrolamu na p.p.č. 3395/4, 4139, 
4138/2 a 1560/2 ve vlastnictví obce Rudoltice v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Předsedovi komise životního prostředí se ukládá předložit ústně podaný návrh v písemné podobně 
na obecní úřad nejpozději do 19.3.2010 s tím, že tato otázka bude projednávána na příštím 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 



21a) Ceník služeb obce Rudoltice 
 
Bártlová – Je potřeba upravit Ceník služeb obce Rudoltice, neboť došlo ke změně sazby DPH od 
1.1.2010, a to z 19 % na 20 %. 
 
V současné době máme ceny v ceníku již stanoveny VČETNĚ DPH. Navrhuji upravit pouze 
popisek s tím, že namísto „SAZBY VČETNĚ 19% DPH“ bude uvedeno „SAZBY VČETNĚ 
PLATNÉ SAZBY DPH“. Ceny v ceníku se tak nezmění. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Ceníku služeb obce Rudoltice, spočívající v sazbě DPH, a to 
tak, že namísto uvedené „SAZBY VČETNĚ 19% DPH“ bude z důvodu změny její výše nadále 
uvedeno „SAZBY VČETNĚ PLATNÉ VÝŠE DPH“. Ke změně výše jednotlivých sazeb ceníku tak 
nedojde. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
22) Různé 

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

 
Bártlová – Opětovně předkládám přehled právních úkonů Mgr. Hrubana v souvislosti s bytovým 
fondem obce. Tento přehled je sestaven ke dni 8.3.2010.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 8.3.2010. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

• Divadelní představení – komedie Sborovna (16.4.2010) 
 
Macháčková – DS Tyl Králíky zahraje v pátek 16. dubna od 19 hodin na jevišti sálu kulturního 
domu Rudoltice komedii ze současnosti SBOROVNA (Jaromír Břehový)s podtitulem Sex, drogy 
a školní řád.  Komedie ze sborovny učiliště, kde se učitelé snaží zvládat naprosto nezvladatelné 
žáky. Současná učňovská mládež je sice plná vulgarismů, ale ani ve sborovně nepanuje ideální 
stav, neboť i tam padly všechny etické i morální hodnoty. Žák Pivoňka se svými finančně silnými 
rodiči školu téměř rozvrátí... ředitel je zkorumpovaný flegmatik ...jeho nová zástupkyně je lehce 
podplatitelná ... žáci natáčejí na mobil sexuální hrátky členů sboru...žák Pivoňka ovšem zůstává a 
život běží dál...Komedie ze současnosti. Režie: Pavel Strnad 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedkyně kulturní komise o divadelním 
představení DS Tyl Králíky dne 16.4.2010 na sále Kulturního domu v Rudolticích. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
21) Diskuse 
Nebyla



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/09/03/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 

prodávající a oprávněnou z předkupního práva a R.B. a J.B., oba bytem XXX, jako 
kupujícími a povinnými z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/19, 
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 ujednanou kupní cenu 243 330,- 
Kč. 

d) uzavření Smlouvy o dílo č. 001/2010/DSI, na zhotovení díla „Rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice“ mezi Obcí Rudoltice jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. se sídlem Česká 
Třebová, U Dvora 118, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je rekonstrukce tělocvičny 
Rudoltice, stanovené Cenovou nabídkou ze dne 18.1.2010, která je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, s datem zahájení plnění 10.3.2010 a ukončením plnění dne 31.8.2010, při 
ceně za dílo ve výši 4 810 109,- Kč bez DPH. tj. 5 772 130,80 Kč včetně DPH. 

e) záměr prodeje části p.p.č. 4225 o výměře 1308 m2 a st.p.č. 549 o výměře 29 m2, zapsaných 
na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, znázorněných v grafické příloze č. 1 tohoto usnesení. 

f) 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. 

g) výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, a to zisk ve výši 457,71 
Kč. Současně schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2009 do rezervního fondu 
ve výši 457,71 Kč (z hlavní činnosti -3 051,11 Kč a z hospodářské činnosti +3 508,62 Kč); 
 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Stavby Rudoltice za rok 2009, a to ztrátu ve 
výši 2.237.607,80 Kč, která bude převedena na účet 432 (neuhrazená ztráta minulých let). 

h) ve věci pojištění majetku obce Rudoltice jako nejvhodnější nabídku – nabídku pojišťovny – 
Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, 
IČ: 47116617 s celkovým ročním pojistným ve výši 129 977,- Kč. 

i) vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní pro organizace zřízené či založené obcí 
Rudoltice, a to VISION Rudoltice s.r.o., STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace, ZŠ a 
MŠ Rudoltice, příspěvková organizace. 

j) uzavření Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku mezi Svazkem obcí Lanškrounsko a 
obcí Rudoltice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku k 31.8.2010 ve výši 
1 000 000,- Kč DSO Lanškrounsko z rozpočtu obce Rudoltice na realizaci projektu 
„Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová“ v roce 2010, zejména pak na výstavbu I. části 
cyklostezky v úseku Lanškroun – Rudoltice a zpracování dokumentace pro územní řízení a 
související činnost v úseku Rudoltice – Česká Třebová, jehož realizací dojde k zajištění 
bezpečného provozu cyklistů mezi obcemi ležícími na trase cyklostezky (Lanškroun, 
Rudoltice, Damníkov, Třebovice, Rybník a Česká Třebová), a to na dobu určitou do 
31.3.2011. 

k) poskytnutí peněžitého sponzorského daru Místní organizaci Lanškroun Svazu tělesně 
postižených v ČR, o.s., a to ve výši 2.000,- Kč. 

l) uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 
12.8.2009, kterým bude z důvodu zasažení p.p.č. 4245/48 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
ochranným pásmem významného krajinného prvku v rozsahu 113 m2 upravena kupní cena 
této pozemkové parcely, a to z původní výše 244 570,- Kč na částku 234 286,- Kč. 

m) záměr prodeje p.p.č. 4147, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

n) bezplatný pronájem sálu ZO KSČM Rudoltice dne 1.5.2010 pro účely pořádání Prvomájové 
veselice pro občany i příznivce z širokého okolí. 



o) změnu Ceníku služeb obce Rudoltice, spočívající v sazbě DPH, a to tak, že namísto 
uvedené „SAZBY VČETNĚ 19% DPH“ bude z důvodu změny její výše nadále uvedeno 
„SAZBY VČETNĚ PLATNÉ VÝŠE DPH“. Ke změně výše jednotlivých sazeb ceníku tak 
nedojde. 

 
 

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) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2009, vydanou dne 

19.2.2010 Krajským úřadem Pardubického kraje se závěrem, že při přezkoumání 
hospodaření obce Rudoltice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 
písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.) 

d) uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem a VISION Rudoltice 
s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem je dlouhodobý pronájem prostor tělocvičny, 
klubovny, sociálního zařízení a dalších souvisejících prostor, a to za čisté nájemné ve výši 
42 000,- Kč/rok, stanovené znaleckým posudkem znalce ing. Miloslava Ženky se sídlem 
Česká Třebová, Moravská 2103, č. 3696-024/10, a dále za úhrady za vytápění a 
elektrickou energii. 

e) Smlouvu o nájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a Ludvíkem Havelkou, Ostrov 100, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
nová úprava nájmu nebytových prostor v čp. 95 v Rudolticích (kuchyň, jídelna, přípravna, 
sklad na zeleninu, sklad na potraviny, šatna, sociální zařízení s WC a sprchovým koutem, 
přístupové cesty včetně vybavení), která plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou mezi 
smluvními stranami dne 1.12.2005; 
 
Smlouvu o nájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a Janou Havelkovou, Ostrov 100, jako nájemcem, jejímž předmětem je 
nová úprava nájmu nebytových prostor v čp. 95 v Rudolticích (přísálí, výčep, chodba, 
sociální zařízení, část dvora využívaného k venkovnímu posezení a přístupové cesty včetně 
vybavení), která plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami dne 
7.4.2003. 

f) že navýšení kapacity ZŠ a ŠJ, respektive navýšení počtu žáků bude provázet zvýšený 
nárok provozních prostředků ze strany školy. 

g) informace starostky obce o vývoji přípravy projektu i výstavby cyklostezky Lanškroun – 
Česká Třebová Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko. 

h) uzavření Nájemní smlouvy č. 32 N 10/50 mezi Pozemkovým fondem České republiky se 
sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako pronajímatelem, a obcí Rudoltice jako 
nájemcem, jejímž předmětem je přenechání části p.p.č. 549/1 o výměře 2700 m2 (dle 
přiloženého grafického znázornění) nájemci, tj obci Rudoltice do užívání za účelem 
nezemědělského využití – pro cyklostezku, a to od 1.3.2010 na dobu neurčitou za sjednané 
nájemné ve výši 1 385,- Kč/rok. 

i) informace starostky obce o aktuální situaci ohledně vedení optického kabelu z ČD 
Rudoltice do města Lanškroun v katastru obce Rudoltice souběžně s výstavbou 
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, resp. jejím veřejným osvětlením. 

j) informace předsedy komise životního prostředí pana Richarda Kohouta ohledně pozemku 
pro náhradní výsadbu – vybudování větrolamu na p.p.č. 3395/4, 4139, 4138/2 a 1560/2 ve 
vlastnictví obce Rudoltice v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

k) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 
obce ke dni 8.3.2010. 

l) informace předsedkyně kulturní komise o divadelním představení DS Tyl Králíky dne 
16.4.2010 na sále Kulturního domu v Rudolticích. 
 

 



3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

a) starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 
písm. c) tohoto usnesení 

b) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. d) tohoto usnesení 
c) jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora Dostála vyhlášením výběrového 
řízení na pozici účetní – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 

d) starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku – bod č. 1 písm. j) 
tohoto usnesení 

e) starostku obce k sepsání a podpisu darovací smlouvy – bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení 
f) starostku obce k podpisu dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 

práva – bod č. 1 písm. l) tohoto usnesení 
g) předsedu komise životního prostředí pana Richarda Kohouta přípravou žádosti o 

poskytnutí dotace z rozpočtu PK na údržbu obecní zeleně – stromů v obci; 
 
předsedu komise životního prostředí pana Richarda Kohouta přípravou žádosti na zajištění 
projektu z rozpočtu PK pro údržbu stromů v alejích – VKP v lokalitě Zámeček. 
 

4) Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

a) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 4225 o 
výměře 1308 m2 a st.p.č. 549 o výměře 29 m2, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u 
KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
znázorněných v grafické příloze č. 1 tohoto usnesení. – bod č. 1 písm. e) tohoto 
usnesení 

b) starostce obce předložit návrh pojistné smlouvy na pojištění majetku obce s účinností 
od 20.3.2010 na dobu jednoho roku, a to na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva obce. – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 

c) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje p.p.č. 4147, zapsané na 
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. m) tohoto usnesení 

d) předsedovi komise životního prostředí předložit ústně podaný návrh v písemné 
podobně na obecní úřad nejpozději do 19.3.2010 s tím, že tato otázka bude 
projednávána na příštím zasedání zastupitelstva obce – bod č. 2 písm. j) tohoto 
usnesení 

 
5) Zastupitelstvo obce souhlasí:  

 
a) se záměrem vybudovat na p.p. ve vlastnictví obce č. 4222/1 a 4222/2 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna společensko-obchodní centrum za předpokladu, že dojde na základě žádosti 
investora ke změně územního plánu pro jeho výstavbu a dále za podmínky, že obci 
Rudoltice s tímto záměrem nevzniknou žádné dodatečné finanční náklady. 

b) s navýšením kapacity ZŠ z dosavadního nejvyššího povoleného počtu 62 žáků na 94 žáků, 
a to k 1.9.2010; 

 
 s navýšením kapacity ŠJ z dosavadního nejvyššího povoleného počtu 100 žáků na 150 

žáků, a to k 1.9.2010. 
 



 
6) Zastupitelstvo obce revokuje:  

 
a) své usnesení č. OZ/08/02/10 bod bodem 1d) v části, týkající se ZŠ a MŠ Rudoltice.  

 
7) Zastupitelstvo obce prohlašuje: 

 
a) že při projednávání žádosti o prodej p.p.č. 4147 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou 

přímo zastupitelem p. Oldřichem Rezkem dne 24.2.2010, existuje důvod pro vyloučení 
zastupitele Oldřicha Rezka z projednávání a rozhodování v této věci. 

 
 
 
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 --- --- 11 --- --- 28 1 --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 11 --- --- 28 1 --- 

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

Rezek Oldřich 31 --- --- 7 --- --- 26 1 1 

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

Skalický Tomáš --- --- --- 10 --- 1 26 2 1 

Stránská Iva 31 --- --- 11 --- --- 28 1 --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 11 -- --- 28 --- 1 

 

 

 

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 59 1 --- 

Kohoutová Erika 59 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 57 1 1 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 26 2 1 

Stránská Iva 59 1 --- 

Žáček Daniel 59 --- 1 


