
ZÁPIS 
z jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 30. 3. 2010 

Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. 

Nedílnou součástí zápisu jsou přílohy - dokumenty, jež jsou na zasedáních citovány. 
 

 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/09/03/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
7) Pojistná smlouva č. 7720465762 na pojištění obecního majetku (Obec Rudoltice - 

Kooperat iva pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group) 
8) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebyt. 

prostor – byt 264/9 (Obec Rudoltice – RK Mozaika, s.r.o.) 
9) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – Jan Vodehnal) 

10) Prodej p.p.č. 4147 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Prodej části p.p.č. 4225 a st.p.č. 549 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
12) Žádost o odkup části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (L.D.) 
13) Žádost o podporu činnost záchranné stanice pro handicapované živočichy (Český svaz 

ochránců přírody) 
14) Pozemek pro náhradní výsadbu (Richard Kohout) 
15) Různé 

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

16) 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 20.05 hod. 



 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu o bod č. 5a) – Rozpočtové opatření č. 2/2010 
• doplnění programu o bod č. 5b) – Žádost o snížení odměny za výkon funkce 

místostarostky obce (Erika Kohoutová) 
• doplnění programu o bod č. 5c) – Spisový řád – změna tvaru č.j. 
• doplnění programu o bod č. 6a) - Instalace HDPE trubky v koridoru 

cyklostezky Lanškroun – Rudoltice (ALBERON, Letohrad) 
• doplnění programu o bod č. 6b) – Navýšení kapacity družiny (ZŠ Rudoltice) 
• doplnění programu o bod č. 8a) – Nájemní smlouva + Smlouva o dílo na 

služby spojené s odstraňováním odpadu (Obec Rudoltice – EKOLA České 
Libchavy, s.r.o.) 

• doplnění programu o bod č. 12a) – Žádost o odkup pozemku p.č. 3349/3 a 
3349/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (Antonie Cvejnová) 

• doplnění programu o bod č. 13a) – Žádost o finanční příspěvek na oslavy 125. 
výročí zahájení provozu na trati Lanškroun – Rudoltice v Čechách (Chornický 
železniční klub) 

• doplnění programu o bod č. 14a) – Výpovědi z nájmu bytu (Martin Jambrich, 
Patrik Šembera, Jaroslav Štorek) 
 

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: Rezek, Žáček 
 

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

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/09/03/10  
 

3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

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

b) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. d) tohoto usnesení (rekonstrukce 
tělocvičny) 
– splněno 

c) jednatele společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora Dostála vyhlášením výběrového 
řízení na pozici účetní – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 
- splněno 

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

e) starostku obce k sepsání a podpisu darovací smlouvy – bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení 
(Svazu tělesně postižených) 



- splněno 
f) starostku obce k podpisu dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 

práva – bod č. 1 písm. l) tohoto usnesení 
- RK Mozaika připravuje písemné vyhotovení dodatku 

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

 
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 
- splněno (prodej bude projednán) 

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 
- splněno (bude projednáno) 

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 
- splněno (prodej bude projednán) 

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 
- předloženo před zasedáním 

 
4) Stížnosti 
 
č. 1/2010  – Stížnost na nadměrně hlučné chování nájemnice M.V., Rudoltice 261  
 
Dne 4.1.2010 podala paní J. stížnost na hlučné chování paní M.V. v domě  
čp. 261. Stížnost byla projednána s paní V. dne 12.1.2010, která přiznala hlučné chování  
a přislíbila nápravu.  
Dne 18.1.2010 však podala paní J. z čp. 261 podání, nazvané „Opakovaná stížnost“. Z tohoto 
podání nebylo zřejmé, zda se jedná o stížnost, či se paní J. domáhá zahájení správního řízení – 
zajištění tzv. ochrany pokojného stavu. Proto byla paní J. písemně vyzvána k upřesnění podání. 
Podání ve stanovené lhůtě nedoplnila, ústně oznámila, že na projednání stížnosti netrvá, situace 
v domě se prý uklidnila.  
Dne 9.3.2010 však paní J. podala na Městský úřad v Lanškrouně podání nazvané „Třetí stížnost na 
nadměrně hlučné chování nájemnice p. V.M. Rudoltice 261“, kde uvádí, že má pochybnosti, zda 
byla předchozí stížnost obecním úřadem vůbec projednána, neboť nebyla přizvána k žádnému 
projednání!! Městský úřad Lanškroun postoupil tuto stížnost obecnímu úřadu s tím, že 
k projednání tohoto podání není příslušný. Současně poučil paní J. shodně jako tak učinil již 
obecní úřad, a to tak, že pokud by nadměrný hluk obtěžoval jiné nájemníky od 22 hod. večerní do 
6 hod. ranní, je možné kontaktovat strážníky MěP. Jedním z dalších řešení by bylo řízení ve 
věcech občanskoprávních u příslušného soudu, kdy popisovanou situaci ve stížnosti by řešil právě 
občanský zákoník. V tomto smyslu byla paní J. i v předešlých stížnostech poučena starostkou 



obce. K tomu však paní J. uvedla, že nemá na soudy peníze. Na základě postoupení stížnosti byla 
paní J. přizvána dne 23.3.2010 k ústnímu jednání na obecní úřad, na které se však nedostavila, 
pozvánku si převzala! Dostavila se až druhý den, následně se telefonicky omluvila. Paní J. byla 
opětovně poučena o svých právech jako nájemce bytu ve vlastnictví obce a současně bytového 
domu ve vlastnictví obce, a to shodným způsobem jako v předešlých stížnostech i shodným 
způsobem, jak ji shodně poučil i M ěÚ Lanškroun, odbor právní a majetku. I přesto paní J. trvá na 
dalším ústním jednání, na které byla pozvána na den 6.4.2010. 
 
Po zkušenostech z opakovaných stížností této nájemnice jí bude předloženo k podpisu písemné 
poučení o veškerých právech, která v této souvislosti má jako nájemník bytu, tzn. že bude poučena 
ve smyslu ust. § 127 občanského zákoníku, dále ve smyslu ust. § 711 občanského zákoníku a dále 
jí bude předložen výtah ze stránek Veřejného ochránce práv – ombudsmana, který k podobným 
záležitostem zaujal také stanovisko. Toto stanovisko je samozřejmě shodné se stanoviskem obce i 
MěÚ Lanškroun. 
 
Konstatován obsah shora uvedených ustanovení. 
 
Na stěžovatelku p. J. však naopak obecní úřad eviduje písemnou stížnost i od jiné nájemnice – 
paní M.M., která uvádí, že ze strany paní J. dochází doslova k teroru její osoby. Paní J. vadí, že 
tato nájemnice kouří na svém záchodě nebo, že smaží cibulku ve své kuchyni a pachy z těchto 
činností paní J. obtěžují….  
 
 
č. 3/2010  – Podání nazvané „Stížnost na paní M.“ 
 
Dne 18.1.2010 bylo na obecní úřad učiněno podání nazvané „Stížnost na paní M.“. S ohledem na 
obsah podání byla paní J., 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. P. J. ve stanovené lhůtě své podání nedoplnila, 
ústně sdělila, že na jejím projednání již netrvá, situace v domě se uklidnila. Nedoplněné podání 
bylo zaevidováno jako stížnost č. 3/2010. 
 
č. 4/2010 – Stížnost na opakované nevhodné chování paní Z.G., Rudoltice 624 
 
Dne 23.3.2010 se dostavil na obecní úřad pan P.H., Rudoltice 624, a stěžuje si na opakované 
velmi nevhodné chování paní Z.G., bytem tamtéž. Dne 24.3.2010 se dostavila na obecní úřad 
svědkyně incidentu, která potvrdila slova p. H. Paní G. byla písemně pozvána na ústní jednání dne 
1.4.2010.  
Dne 25.3.2010 se telefonicky nevybíravým způsobem paní G. domáhala sdělení obsahu stížnosti 
včetně stěžovatele po starostce obce s tím, že pokud jí toto nebude sděleno, na projednání stížnosti 
se nehodlá dostavit.  
 
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  
10.3.2010 

• jednání se zástupcem firmy STRABAG 
12.3.2010 

• jednání se zástupcem firmy ALBERON Letohrad 
• příprava na soudní jednání v AK Mgr. Jany Hamplové 



 
15.3.2010 

• jednání u OS Svitavy (náhrada škody) – odročeno 
• jednání se zájemcem o koupi pozemkové parcely 

 
16.3.2010 

• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ 
• správní řízení – zrušení TP 
• jednání v RK Mozaika 

 
17.3.2010 

• jednání se zástupcem společnosti EKOLA České Libchavy – odpadové hospodářství 
v chatové oblasti Pod Zámečkem 

 
18.3.2010 

• jednání se zájemcem o pronájem bytu 
• 2x jednání s nájemníkem ohledně neplacení nájmu (splátkový kalendář) 

 
19.3.2010 

• předváděčka spol. ECO Systém 
 
22.3.2010 

• celodenní seminář v Brně – Spisová služba a archivace 
 
23.3.2010 

• stížnost 4/2010 
 
24.3.2010 

• šetření žádosti o koupi 2 pozemkových parcel ve vlastnictví obce 
• projednávání stížnosti 4/2010 
• jednání s nájemníkem bytového domu ohledně parkoviště 

 
25.3.2010 

• jednání se zájemcem o výkon veřejné služby  
• projednávání výpovědi z nájmu bytu 

 
26.3.2010 

• jednání s MP Lanškroun 
 
29.3.2010 

• příprava na jednání DSO Lanškrounsko 
• příprava na zasedání OZ 
• příprava a podání zprávy na Policii ČR, Oddělení hospodářské kriminality 

 
30.3.2010 

• shromáždění DSO Lanškrounsko na sále místního kulturního domu 
• zasedání 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 



 
5a) Rozpočtové opatření č. 2/2010 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2/2010, jehož obsahem jsou náklady 
na prohrnování sněhu, pořádání masopustu a pouti, úhrada plynu v bytových domech, opravy 
v budově OÚ, cyklostezka – převod v rámci položek, přeúčtování úroků z úvěru (STAVBY), 
navýšení odvodu daně z příjmů za obec a další drobné změny. 
 
Citováno Rozpočtové opatření č. 2/2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 2/2010, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, kterým dochází k navýšení příjmů i výdajů rozpočtu obce o 560 tis. Kč a 
jehož předmětem jsou náklady na prohrnování sněhu, pořádání masopustu a pouti, úhrada plynu 
v bytových domech, opravy v budově OÚ, cyklostezka – převod v rámci položek, přeúčtování 
úroků z úvěru (STAVBY), navýšení odvodu daně z příjmů za obec a další drobné změny. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
5b) Žádost o snížení odměny za výkon funkce místostarostky obce (Erika Kohoutová) 
 
Kohoutová – Počínaje 1.2.2009 činí má odměna za výkon funkce neuvolněné místostarostky obce 
částku 11.000,- Kč. Žádám zastupitelstvo obce o snížení odměny za výkon funkce místostarostky 
na částku 4.000,- Kč hrubého, a to od 1.4.2010 do konce volebního období. Současně navrhuji, 
aby takto vzniklá úspora ve výši cca 50 000 Kč, byla přesunuta z kapitoly mzdových nákladů a 
použita na vybavení pohotovostního bytu, tj. bytu pro nenadálé události. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) a dále 
v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve 
znění pozdějších předpisů, počínaje 1.4.2010, odměnu místostarostky obce p. Eriky Kohoutové ve 
výši 4.000,- Kč měsíčně. 
Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce vyhotovení rozpočtového opatření obce tak, aby částka 
50.000,- Kč byla z položky rozpočtu určené na odměny členů zastupitelstva převedena do položky, 
z níž bude možné čerpat finanční prostředky na vybavení bytu pro nenadálé události. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
5c) Spisový řád – změna tvaru č.j. 
 
Bártlová – Na doporučení Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí dochází ve spisovém řádu 
obecního úřadu ke změně čísla jednacího, a to tak že již není jako označení kalendářního roku 
používáno poslední dvojčíslí, ale označení celého kalendářního roku, tzn.: 
 
dříve 1/09/OÚRU 
nyní 1/2009/OÚRU 
 
K jiným změnám oproti původnímu nedošlo. Protože tento postup obecní úřad praktikuje již od 
1.1.2010, žádám o schválení účinnosti od 1.1.2010. 
 



Konstatován Spisový řád. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový řád Obecního úřadu v Rudolticích, vydaný dne 1.1.2010 
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
6) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 
 
Bártlová – Dnes dopoledne proběhlo u nás v Rudolticích na sále místního kulturního domu 
jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko, kterého se zúčastnila většina starostů všech 
obcí a měst v něm sdružených, včetně manažera svazku. Na programu mělo shromáždění starostů 
několik bodů, mj. schválení rozpočtu svazku na rok 2010, který byl zveřejněn i na úřední desce 
obecního úřadu, dále činnost svazku v roce 2010 – projekty typu rozhledna na Mariánské hoře, 
cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, protipovodňová opatření aj. 
 
K cyklostezce Lanškroun – Česká Třebová, resp. její I. etapě Lanškroun – Rudoltice proběhly 
informace o tom, že zastupitelstvo města Lanškroun schválilo ručitelský závazek pro úvěr, který 
byl současně jednomyslně schválen DSO,a to ve výši 8 mil. Kč poté, co toto schválení bylo 
doporučeno Radou svazku, která proběhla dne 12.3.2010 v Horních Heřmanicích. Tento úvěr si 
DSO vezme u ČS, a.s., a to s fixací úroku na 1 rok (3,51 %) a splatností 5 let. Nabídka ČS a.s. 
obsahovala i to, že nedočerpání úvěru či jeho předčasné splacení proběhne ze strany ČS bez 
jakékoliv sankce. Dle sdělení předsedy svazku JUDr. Stejskala – žádost o poskytnutí dotace na 
SFDI byla podána ve lhůtě, na místě byla společně s úředníky SFDI zkontrolována, měla by být 
kompletní. Rozhodnutí, zda tomu tak skutečně je, však SFDI může vydat během následujících 2 
měsíců. V tuto chvíli tedy čekáme na zaslání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace od SFDI. 
 
Dobrovolným svazkem obcí bylo jednomyslně schváleno usnesení o realizaci cyklostezky za 
podmínek, že bude SFDI poskytnuta zmiňovaná dotace, dále že bude ČS a.s. poskytnut úvěr ve 
výši 8 mil. Kč a dále že dojde k dofinancování z příspěvků dotčených obcí, tj. města Lanškroun /2 
mil./, obce Rudoltice /1 mil/, ČT /žádost na 2 mil./ 
 
Na shromáždění svazku bylo dále dohodnuto, že do hodnotící komise, která bude sestavena u 
příležitosti vyhlášení výběrového řízení na výstavbu cyklostezky La – Rudoltice, budou 
nominováni zástupci dotčených obcí (nejlépe starostové) + jeden náhradník. 
 
Za Rudoltice budu v této komisi proto já, jako náhradník byl nahlášen p. Libor Dostál – jednatel 
VISION Rudoltice s.r.o. Výběrové řízení na zhotovitele bude vypsáno co nejdříve. 
 
Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku na částku 1 000 000 Kč na výstavbu cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice byla uzavřena dnešním dnem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky ohledně jednání Dobrovolného svazku 
obcí Lanškrounska v Rudolticích dne 30.3.2010, zejména ohledně vývoje investiční akce DSO, a to 
realizace I. etapy cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 



 
6a) Instalace HDPE trubky v koridoru cyklostezky Lanškroun – Rudoltice (ALBERON, Letohrad) 
 
Bártlová – Na minulém veřejném zasedání jsem zastupitelstvo informovala o jednáních ohledně 
položení optického kabelu, resp. HDPE trubky souběžně s vedením veřejného osvětlení 
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice a pak dále směrem k nádraží ČD. O položení HPDE trubky 
projevila již před delší dobou zájem OMEGA tech s.r.o., která tuto možnost má již obcí 
schválenou. Dalším zájemcem bylo město Lanškroun, které si nechalo pro tyto účely zpracovat 
projekt, proběhlo jednání se zástupci města i s projektovou kanceláří, která to pro město 
zpracovává, běží nejrůznější správní řízení, dle mých informací však na posledním veřejném 
zasedání ZM Lanškroun však nedošlo ke konsensu a tak není do současné doby známo v podstatě 
konečné stanovisko města. Co se týče dalšího zájemce, v jednání s obcí vstoupil ing. Jan Kohout, 
jednatel společnosti ALBERON Letohrad, který po ujasnění podmínek obce (jednotná trasa 
vedení optického kabelu, resp. HDPE trubky samozřejmě po celé délce cyklostezky, ale hlavně 
v další trase, tj. od konce cyklostezky k nádraží ČD, a výše poplatku za zřízení věcného břemene 
na katastru naší obce) nyní podal oficiální stanovisko. V něm sděluje, že má zájem podílet se na 
projektu instalace HDPE trubky v uvedené trase, přiklání se k variantě přiložit si vlastní trubku do 
koridoru současně s veřejným osvětlením, možné jsou však dle jeho vyjádření i další varianty, 
které by mohly vzniknout jako výsledek budoucích jednání všech zúčastněných stran. Žádá proto 
zastupitelstvo obce o vyslovení souhlasu s jeho záměrem. 
 
Navrhuji společnosti ALBERON se sídlem v Letohradě udělit souhlas se záměrem položení 
HDPE trubky v koridoru cyklostezky na trase Lanškroun – Rudoltice a dále v úseku od 
komunikace III. třídy k budově ČD. 
 
Jednatel spol. ALBERON pan ing. Kohout konstatuje průběh dosavadních jednání v dané věci. 
 
Rezek – Je technicky možné, aby tu byli současně 3 provozovatelé? Tedy pokud se dohodnou? 
Ing. Kohout – Určitě, je to možné. 
Rezek – A je to obvyklé i v jiných městech, kde tuto činnost provozujete? 
Ing. Kohout – Kde jsme zatím budovali, tam jsme to budovali sami. Pokud by tu byly 2 HDPE 
trubky, tak by to nebylo úplně standardní řešení, protože ta trubka má průměr 33 mm a touto 
trubkou se dají bez problémů zafouknout 2 optické kabely tzn. že jednou variantou je, že v jedné 
trubce bodu 2 různé optické kabely, protože to jednoduše šetří náklady, ale ty strany musí být 
schopné se na něčem domluvit. Teď ale nejsem schopen odhadnout, zda tu bude taková dohoda 
možná. 
Rezek – Takže je možné, že tam trubky povedou např. 3? 
Ing. Kohout – To záleží na tom, jestli to dovolíte. 
Rezek – Nám je to vcelku jedno, jestli tam povedou trubky 3 nebo 1. Bude se to jednání 
v Lanškrouně ubírat tímto směrem? 
Kohout – My jsme k tomu jednání přizváni, body tohoto jednání v tuto chvíli, myslím, bude znát 
pouze p. Zatloukal (pracovník investičního odboru MěÚ Lanškroun). Nejsme strana, která by 
body tohoto jednání tvořila a to je momentálně věcí MěÚ Lanškroun. Město Lanškroun samo 
v tuto chvíli neví, zda-li tam nějakou svoji investici bude realizovat. Byl jsem přítomen jednání 
zastupitelstva a to mě žádalo o posudek nebo vyjádření k té věci jako člověka, který se v tomto 
oboru pohybuje. Město Lanškroun se totiž formou návrhu usnesení ze strany p. Jana Kolomého 
zabývá myšlenkou, že by tam položilo svou HDPE trubku, ale to město si neuvědomuje přímé 
souvislosti jako, že město neumí ten kabel svařit, neumí se o něj starat, město nemá měřící 
diagnostiku na měření útlumu kabelu, město neví, kam položit výpichové komory, čili to město se 
chystá do investice, kterou by musela technicky někomu svěřit. 
Rezek – Vy byste tyhle práce realizovali sami nebo byste to také zadávali jako investoři jiné 
společnosti? 
Ing. Kohout – Realizovali bychom to sami. 
Bártlová – Společnost ALBERON se tím přímo zabývá. 
Skalický – Pokud tam povedou 2 nebo 3 kabely, jaká je tam možnost rušení mezi těmi kabely? 
Ing. Kohout – Ta možnost rušení je nulová. Technicky to není možné. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uděluje společnosti ALBERON Letohrad s.r.o. se sídlem Letohrad, Šedivská 
844, souhlas se záměrem položení HDPE trubky v koridoru cyklostezky na trase Lanškroun – 
Rudoltice a dále v úseku od komunikace III. třídy k budově ČD. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
6b) Navýšení kapacity družiny (ZŠ Rudoltice) 
 
pí Havlenová – Chtěla bych informovat o tom, že momentálně je na kraji podaná žádost o 
navýšení kapacity ZŠ a navýšení kapacity školní jídelny. O navýšení kapacity ZŠ bude dál 
rozhodovat ministerstvo školství a o navýšení kapacity školní družiny bude dále rozhodovat kraj. 
Pokud budeme předpokládat, že příští školní rok bude školu navštěvovat 65 dětí a z toho 43 dětí 
bude navštěvovat 1. a 2. třídu, nebude nám stačit kapacita školní družiny, která je nyní 30 dětí. Po 
jednání s paní Pochobradskou a panem Křížem z krajského úřadu se našla možnost, že v tuto 
chvíli by bylo prozatím možné zřídit družinu ve školní učebně. Společně s učitelským sborem 
jsme se rozhodli umístit příští školní rok družinu do půdních prostor, tedy do učebny v podkroví 
školy. Kromě toho že by družina využívala třídu, mohla by používat i velkou prostornou chodbu, 
která se tam nachází. Požádali bychom tedy o navýšení kapacity školní družiny ze stávajících 30 
dětí na 60 dětí. Tedy i s tím, že by se musely zakoupit nějaké hry, hračky, nábytek nebo také 
domovního vrátného. Byla bych také ráda, aby se zastupitelstvo obce zamyslelo do budoucnosti 
nad rozšířením prostor školy (konstatuje potřebu rozšíření prostor školy). 
 
Bártlová – Myslím, že by bylo vhodné říci, že v letošním roce proběhnou volby do zastupitelstva 
obce, a tak by bylo vhodné, abyste s tímto návrhem přišla po volbách za novým zastupitelstvem. 
My už v této věci v letošním roce nic neuděláme. Rozpočet je schválený a peníze rozděleny. 
Stránská – Chtěla bych se zeptat ještě k té družině. Jestli jsem to správně pochopila tak budete 
využívat jako družinu ty půdní prostory ve škole prozatím než se vybudují nové prostory u 
tělocvičny? 
Havlenová – To se všechno uvidí, tohle je prozatímní řešení. Je to také proto, abychom už 
v novém školním roce, tedy v září 2010, mohli do družiny umístit více dětí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením kapacity školní družiny z dosavadního nejvyššího 
povoleného počtu 30 žáků na 60 žáků, a to k 1.9.2010. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že navýšení kapacity školní družiny, resp. navýšení počtu žáků 
bude provázet zvýšený nárok provozních prostředků ze strany školy jako např. hračky, zábavné 
stolní hry, nábytek, koberec, automatický domácí vrátný. 
 
Havlenová – Chtěla bych ještě uvést, že pracovní úvazek ekonomky naší školy je 2,8 denně 
nikoliv týdně, jak jsem uvedla při minulém zasedání. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
7) Pojistná smlouva č. 7720465762 na pojištění obecního majetku (Obec Rudoltice - Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu pojistnou smlouvu č. 7720465762 na pojištění obecního 



majetku, která byla uzavřena mezi obcí Rudoltice a pojišťovnou Kooperativa. Jak jsem při 
minulém jednání předpokládala, došlo ke snížení částky pojistného, a to z původních 129 977,- Kč 
na 117 972,- Kč po uplatnění slevy za frekvenci placení pojistného a obchodní slevy. Protože 
platnost staré pojistné smlouvy končila dnem 19.3.2010, byla již podepsána z mé strany nová 
pojistná smlouva, a to na další období v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce na minulém 
zasedání, tj. na období od 20.3.2010 do 19.3.2011. Uzavírání pojistných smluv navíc není 
výhradní pravomocí zastupitelstva, tzn. že odpovědnost za pojištění majetku obce nese rada, 
v našem případě starosta, a k uzavření pojistné smlouvy tak došlo v souladu se zákonem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 7720465762 mezi obcí Rudoltice jako 
pojistníkem a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 
747, jako pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění majetku obce – movitých i nemovitých věcí, 
cenností – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu a dále 
pojištění obecné odpovědnosti za škodu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a to na dobu od 20.3.2010 do 19.3.2011 
za sjednané celkové pojistné ve výši 117 972,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebyt. prostor 
– byt 264/9 (Obec Rudoltice – RK Mozaika, s.r.o.) 
 
Bártlová – V listopadu 2009 dostali manželé Špičákovi výpověď z nájmu bytu č. 264/9, a to pro 
hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu (podnájem bytu bez souhlasu obce – 
vlastníka). 3měsíční výpovědní lhůta začala běžet 1.12.2009, tzn. že skončila na konci února t.r. 
Žaloba na určení neplatnosti výpovědi k soudu ve lhůtě 60ti dnů ode dne doručení výpovědi 
nebyla ze strany nájemníků podána, byt byl již obci předán, a proto navrhuji schválení dalšího 
dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 
prostor s RK MOZAIKA s.r.o., kterým se rozšíří seznam nemovitostí pro zprostředkování nového 
nájemce. Jedná se o byt č. 9 o velikosti 1+1 v II. nadzemním podlaží domu čp. 264. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ 
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, jehož předmětem je 
rozšíření seznamu nemovitostí uvedených v čl. I smlouvy o byt č. 9 o velikosti 1+1 v II. nadzemním 
podlaží domu čp. 264. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
8a) Nájemní smlouva + Smlouva o dílo na služby spojené s odstraňováním odpadu (Obec 
Rudoltice – EKOLA České Libchavy, s.r.o.) 
 
Bártlová – V souvislosti s černými skládkami v okolí chatové oblasti na našem katastru (Pod 
Zámečkem) došlo v druhé polovině loňského roku k jednání s MěÚ, Odbor ŽP, místostarostou 
města Lanškroun a zástupcem Lesy České republiky. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda, že 
město Lanškroun i obec Rudoltice si v blízkosti chatové oblasti na svém katastru zřídí stanoviště 
s kontejnery, aby tak nedocházelo k dalším černým skládkám v přilehlých lesních porostech. 



Osobně se domnívám, že ani tento krok ze strany obce a města těmto černým skládkám nezabrání, 
nicméně z vyhlášky naší obce č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vyplývá, že poplatníky 
místního poplatku za odpadu jsou i „fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-
li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.“ Do současné doby nebyly poplatky 
chatařům v této oblasti účtovány, ale ani ze strany obce jim nebyly v tomto smyslu žádné služby 
poskytovány.  
 
Na základě shora uvedeného jednání bylo se společností EKOLA České Libchavy s.r.o. 
dohodnuto dodání 1 ks velkoobjemového uzavřeného kontejneru o obsahu 6 m3, který si obec bere 
do nájmu od měsíce dubna 2010, a to za 30,- Kč/den bez DPH. Současně s touto nájemní 
smlouvou je dále třeba uzavřít smlouvu o dílo na služby spojené s odstraňováním směsného 
komunálního odpadu, vzniklým právě v této lokalitě – kategorie O, příp. N. Navrhuji proto 
schválit uzavření dvou výše uvedených smluv. V tuto chvíli obec začíná posílat výše uvedeným 
poplatníkům oznámení o zavedení služeb, spočívajících v odstraňování směsného komunálního 
odpadu z této lokality, současně s výzvou k zaplacení místního poplatku, který v jejich případě 
odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 350 Kč/rok. 
 
Rezek – Chtěl bych k tomu říci, že se jedná o rozsáhlou lokalitu a nachází se jak na území 
Lanškrouna tak i na území Rudoltic. Myslím si, že by pro nás nebylo výhodné, abychom my 
přistavěli kontejner a Lanškroun ho nepřistavěl, protože náš kontejner by byl okamžitě plný. 
Myslím si, že by bylo vhodné, abychom se domluvili a kontejnery tam přistavěli oba najednou, 
protože náklady spojené s odvozem a pronájmem nejsou zanedbatelné částky. 
Bártlová – Na jednání jsme se dohodli, že město Lanškroun umístí kontejnery na svůj katastr, 
protože část té chatové oblasti se nachází na jejich katastru a část na katastru naší obce. Bez 
ohledu na toto jednání, máme my ze zákona povinnost umožnit odstraňování komunálního odpadu 
všem, kteří mají na našem katastru buď trvalé bydliště anebo zde mají objekt k rekreaci. 
Rezek – Těm chatařům bude ale úplně jedno, na jakém katastru ten kontejner leží, oni půjdou tam, 
kde to budou mít nejblíže. 
Bártlová – My jsme se ale takhle dohodli. Já tam ten kontejner umístím a budeme čekat, jak to 
dopadne. Pokud to stejně nepomůže, budeme se rozhodovat, jak to bude dál. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako 
pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 1 ks 
velkoobjemového uzavřeného kontejneru AVIA – 6 m3 počínaje měsícem duben 2010 za 30,- Kč/ks 
a den bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této nájemní smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na služby spojené s odstraňováním odpadu 
mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je provádění služeb spojených s odstraňováním a přepravou odpadu kategorie O, příp. 
N, a to na dobu neurčitou za cenu za přepravu odpadu, stanovenou v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy o dílo. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
9) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu (Obec Rudoltice – J.V.) 
 



Bártlová – Předkládám zastupitelstvu další kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupní právu 
na p.p.č. 4218/2, kterou obec uzavírá s ing. J.V. Protože se této parcely bezprostředně dotýká 
ochranné pásmo VKP – aleje, a to dle zaměření Geodézií Lanškroun v rozsahu 17 m2, došlo 
současně v této souvislosti k výpočtu slevy a kupní cena po započítání slevy (742 Kč) je tak 
stanovena na 427 328,- Kč. Pozemková parcela má výměru celkem 2 929 m2. S touto 
pozemkovou parcelou bezprostředně sousedí i lesní pozemek, na jehož část jsme na minulém 
zasedání zveřejňovali úmysl prodeje (p.p.č. 4225 + st.p.č. 549) 
 
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 J.V., bytem XXX, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/2, zapsané na 
LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a 
 kat. území Rudoltice u Lanškrouna,  za kupní cenu 427 328,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Prodej p.p.č. 4147 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová – Na minulém zasedání dne 9.3.2010 byl schválen záměr prodeje pozemkové parcely č. 
4147, a to na základě žádosti zastupitele Oldřicha Rezka ze dne 24.2.2010. Záměr prodeje byl 
obecním úřadem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce ve dnech 10. – 26.3.2010. 
K tomuto záměru nebyly do současné doby podány žádné jiné nabídky, kromě shora uvedené 
žádosti pana Rezka ze dne 24.2.2010. 
 
Pan Rezek byl současně rozhodnutím zastupitelstva na minulém zasedání, tj. na zasedání 
dne 9.3.2010 vyloučen z projednávání této věci ve smyslu ust. § 83 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. 
Pan Rezek tedy nemůže ani nyní hlasovat. 
 
Pro stanovení ceny obvyklé zmiňovaného pozemku byl vypracován znalecký posudek č. 3714-
042/10 znalcem ing. Miloslavem Ženkou. Náklady na vyhotovení tohoto ZP si hradil p. Rezek 
sám. 
 
Konstatován ZP č. 3714-042/10, vypracovaný ke dni 29.3.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 4147 o výměře 579 m2, zapsané na LV č. 10001 pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí, a to p. O.R., bytem XXX za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 4 560,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem č. 3714-042/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, 
znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
11) Prodej části p.p.č. 4225 a st.p.č. 549 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová – Na předešlém zasedání zastupitelstva obce schválilo zastupitelstvo záměr prodeje části 



p.p.č. 4225 (celková výměra 5040 m2; část k prodeji – 1308 m2) a dále záměr prodeje st.p.č. 549, 
vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Tyto byly zveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce 
obecního úřadu ve dnech 10. – 26.3.2010. Žádost podal pan J.V. v souvislosti s jeho dalším 
odkupem, a to p.p.č. 4218/2 v lokalitě Zámeček. V mezidobí byl vyhotoven nový znalecký 
posudek k těmto pozemkům, aby cena obvyklá byla aktuální. Tento vyhotovil ing. Zdenek Verner, 
znalec z oboru ekonomika a lesní hospodářství – č. 561-2/2010. Cena p.p.č. 4225 byla stanovena 
na částku 26.359,- Kč, cena lesního porostu na této parcele – 60.510,- Kč a cena st.p.č. 549 ve výši 
3.119,- Kč. Poměrná část p.p.č. 4225 ve výměře 1308 m2 včetně lesního porostu a st.p.č. 549 
vychází na celkovou částku 25.656,- Kč. 
 
Konstatován výpočet poměrné části kupní ceny. 
 
Konstatován GP č. 954-5/2010, který rozděluje p.p.č. 4225 a část k prodeji stanoví jako p.p.č. 
4225/2. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 4225/2 o výměře 1308 m2 včetně lesního porostu na 
této parcele, stanovenou GP pro rozdělení pozemku č. 954-5/2010, a dále prodej st.p.č. 549, vše 
zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u 
Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to p. J.V., bytem XXX, za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 25 656,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 561-2/2010, vypracovaného 
ing. Zdenkem Vernerem, znalcem z oboru ekonomika a lesní hospodářství. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Žádost o odkup části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (L.D.) 
 
Bártlová – Pan L.D. si podal dne 23.3.2010 žádost o odkoupení části p.p.č. 4245/1, a to v celkové 
výměře cca 310 m2. Přesná výměra požadované části bude stanovena až po zaměření. Pozemek 
má v budoucnu sloužit jako přístupová komunikace k dalším pozemkům v soukromém vlastnictví. 
Dle sdělení pana D. na části, kterou od obce odkoupí bude pouze přístupová komunikace 
s parkovacími místy k plánované restauraci, kterou hodlá postavit na části pozemku, který je 
v současné době ve vlastnictví soukromé osoby a s níž má dojednán odkup. V kupní smlouvě je 
ochoten se zavázat k tomu, že na tomto pozemku nebude stát v budoucnu žádná stavba.  
 
Konstatován nákres části požadovaného pozemku v kat. mapě včetně plánovaného zákresu 
restaurace. 
 
§ 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 desce 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 – Navrhuji zveřejnit záměr prodeje části pozemkové parcely s tím, že obec nechá na 
náklady pana Dostála vyhotovit znalecký posudek na ocenění požadované části pozemkové 



parcely. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části  p.p.č. 4245/1, 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 části  p.p.č. 4245/1, 
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:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12a) Žádost o odkup pozemku p.č. 3349/3 a 3349/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (A.C.) 
 
Bártlová – Dne 22.12.2009 podala paní A.C. žádost o odkup pozemku č. 3349/3 a 3349/4. Protože 
v tuto dobu nebylo možné lokalitu prohlédnout (sníh), dostává se tato žádost na pořad jednání 
zastupitelstva až nyní. Paní C. je jediným občanem obce, který využil usnesení zastupitelstva 
z 30.6.2009 ohledně odkupu pozemků ve vlastnictví obce za jednotkovou cenu 10,- Kč/m2 
v případě, že došlo v rámci digitalizace k úbytku výměry jejich pozemku. Na pozemku 3349/3 o 
výměře 56 m2 je částečně stavba a přístupová komunikace k RD č. 195 ve vlastnictví paní C. a 
totéž platí u pozemku 3349/4 o výměře 14 m2, tento je využíván jako přístup k domu čp. 63. 
Zaměření není nutné provést, od doby digitalizace jsou zde hranice vytyčeny zaměřovacími body. 
K oběma domům má paní C. vlastnické nebo spoluvlastnické právo. U st.p.č. 40 došlo dle údajů 
v KN ke změně výměr obnovou katastrálního operátu. 
 
Navrhuji zveřejnit záměr prodeje, neboť tyto pozemky jsou pro obec v podstatě bezcenné a 
bezprostředně souvisí s domem, popř. přístupem k domu čp. 63 a 195. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3349/3 a 3349/4, vše 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. 3349/3 a 3349/4, 
zapsaných 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:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13) Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy (Český svaz 
ochránců přírody) 
 
Bártlová – Český svaz ochránců přírody, Základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“, Záchranná 
stanice volně žijících zvířat, Vendolí požádala o podporu činnosti záchranné stanice pro 
handicapované živočichy, neboť příspěvky na provoz stanice nepokrývají veškeré náklady 
související s péčí o živočichy. Činnost této stanice je zajišťována neplacenými dobrovolníky. 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Záchranné 
stanice volně žijících zvířat se sídlem Vendolí 42 ve výši 1.000,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
13a) Žádost o finanční příspěvek na oslavy 125. výročí zahájení provozu na trati Lanškroun – 
Rudoltice v Čechách (Chornický železniční klub) 
 
Bártlová – Dne 23.3.2010 požádal předseda Chornického železničního klubu p. Dušan Stolarik o 
finanční příspěvek na oslavy 125. výročí zahájení provozu místní dráhy na trati Lanškroun – 
Rudoltice v Čechách, které připadá na letošní rok. Tuto historickou událost hodlají připomenout 
jízdou zvláštního parního vlaku, která by se měla uskutečnit dne 22.5.2010. Pořadatelem bude 
Chornický železniční klub, který si pro tyto účely objedná jízdu zvláštního vlaku u ČD. Tržby 
z jízdného ve zvláštních vlacích pokrývají pouze asi 25 % nákladů na jejich provoz. Od 1.1. 
bohužel opětovně vzrostly ceny, účtované za provozování historických kolejových vozidel, 
předpokládaná cena akce se tak zvýšila na 86 tisíc Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na oslavy 125. výročí zahájení 
provozu místní dráhy na trati Lanškroun – Rudoltice v Čechách v letošním roce, v rámci kterých 
proběhne jízda zvláštního parního vlaku dne 22.5.2010, a to ve výši 3.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu darovací smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14) Pozemek pro náhradní výsadbu (Richard Kohout) 
 
Richard Kohout – Jedná se o výsadbu prvního větrolamu v obci s názvem „I. sídliště – SZ“. Tento 
větrolam by začínal u poldru potoka, pokračoval kolem pozemku p. Tejkla a končil by u pozemků 
manželů Kobzových. V horní části by pak pokračoval nad statkem, kde dříve bydleli Šafránkovi a 
dále kolem komunikace až k poli u novostavby manželů Jašniakových. 
 
V dolní části by se jednalo o jednořadý větrolam, protože je tam málo prostoru. Byl by tvořen 
zejména olšemi a keři nižšího vzrůstu. V horní části by se jednalo pravděpodobně o dvouřadý 
větrolam, kde by základ tvořila řada dubů, v závětří pak např. javory, jasany, keře. 
 
Bártlová – S majiteli sousedních pozemků jsi jednal? 
Kohout – Ano, s těmi jsem jednal a s výsadbou souhlasí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro náhradní výsadbu pozemky ve vlastnictví obce p.p.č. 3395/4, 
4139, 4138/2 a 1560/2, které budou současně využity pro výsadbu větrolamu „I. sídliště – SZ“. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
14a) Výpovědi z nájmu bytu (M.J., P.Š., J.Š.) 
 



Bártlová – Během posledních pár dní byly podány celkem 3 výpovědi z nájmu bytu v lokalitě 
Zámeček. Dávám je zastupitelstvu na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.Š. z bytu č. 13 v domě čp. 
612 dne 24.3.2010. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. M.J. z bytu č. 13 v domě čp. 
614 dne 25.3.2010 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.Š. z bytu č. 13 v domě čp. 
609 dne 29.3.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nových nájemníků. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
15) 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 28.3.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 28.3.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Diskuse 
 
Vznesen dotaz k autobusové zastávce na Zámečku - zodpovězen. 
 
Zasedání skončeno v 22.15 hod.



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/30/03/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 2/2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

kterým dochází k navýšení příjmů i výdajů rozpočtu obce o 560 tis. Kč a jehož předmětem 
jsou náklady na prohrnování sněhu, pořádání masopustu a pouti, úhrada plynu v bytových 
domech, opravy v budově OÚ, cyklostezka – převod v rámci položek, přeúčtování úroků 
z úvěru (STAVBY), navýšení odvodu daně z příjmů za obec a další drobné změny. 

d) v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) a dále v souladu s Nařízením 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, počínaje 1.4.2010, odměnu místostarostky obce p. Eriky Kohoutové 
ve výši 4.000,- Kč měsíčně. 

e) Spisový řád Obecního úřadu v Rudolticích, vydaný dne 1.1.2010 v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

f) uzavření pojistné smlouvy č. 7720465762 mezi obcí Rudoltice jako pojistníkem a 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, 
jako pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění majetku obce – movitých i nemovitých 
věcí, cenností – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ 
vandalismu a dále pojištění obecné odpovědnosti za škodu o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a 
to na dobu od 20.3.2010 do 19.3.2011 za sjednané celkové pojistné ve výši 117 972,- Kč. 

g) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, jehož předmětem je rozšíření 
seznamu nemovitostí uvedených v čl. I smlouvy o byt č. 9 o velikosti 1+1 v II. nadzemním 
podlaží domu čp. 264. 

h) uzavření Nájemní smlouvy mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako pronajímatelem a obcí 
Rudoltice jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 1 ks velkoobjemového 
uzavřeného kontejneru AVIA – 6 m3 počínaje měsícem duben 2010 za 30,- Kč/ks a den bez 
DPH; 
 
uzavření Smlouvy o dílo na služby spojené s odstraňováním odpadu mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a EKOLA České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž předmětem je 
provádění služeb spojených s odstraňováním a přepravou odpadu kategorie O, příp. N, a to 
na dobu neurčitou za cenu za přepravu odpadu, stanovenou v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo. 

i) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávající a oprávněnou z předkupního práva a J.V., bytem XXX, jako kupujícím a 
povinným z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/2, zapsané na LV 
č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a 
 kat. území Rudoltice u Lanškrouna,  za kupní cenu 427 328,- Kč. 

j) prodej p.p.č. 4147 o výměře 579 m2, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to 
p. O.R., bytem XXX za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 4 560,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3714-042/10, vypracovaného  ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. 

k) prodej p.p.č. 4225/2 o výměře 1308 m2 včetně lesního porostu na této parcele, stanovenou 
GP pro rozdělení pozemku č. 954-5/2010, a dále prodej st.p.č. 549, vše zapsané na LV č. 
10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to p. J.V., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve 
výši 25 656,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 561-2/2010, vypracovaného ing. 
Zdenkem Vernerem, znalcem z oboru ekonomika a lesní hospodářství. 



l) záměr prodeje části  p.p.č. 4245/1, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

m) záměr prodeje p.p.č. 3349/3 a 3349/4, vše zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, 
KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

n) poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Záchranné stanice volně žijících zvířat 
se sídlem Vendolí 42 ve výši 1.000,- Kč. 

o) poskytnutí finančního příspěvku na oslavy 125. výročí zahájení provozu místní dráhy na 
trati Lanškroun – Rudoltice v Čechách v letošním roce, v rámci kterých proběhne jízda 
zvláštního parního vlaku dne 22.5.2010, a to ve výši 3.000,- Kč. 

p) pro náhradní výsadbu pozemky ve vlastnictví obce p.p.č. 3395/4, 4139, 4138/2 a 1560/2, 
které budou současně využity pro výsadbu větrolamu „I. sídliště – SZ“. 

 
 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

a) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) informace starostky ohledně jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska 

v Rudolticích dne 30.3.2010, zejména ohledně vývoje investiční akce DSO, a to realizace 
I. etapy cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. 

d) že navýšení kapacity školní družiny, resp. navýšení počtu žáků bude provázet zvýšený 
nárok provozních prostředků ze strany školy jako např. hračky, zábavné stolní hry, 
nábytek, koberec, automatický domácí vrátný. 

e) výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.Š. z bytu č. 13 v domě čp. 612 dne 24.3.2010; 
výpověď z nájmu bytu, podanou p. M.J. z bytu č. 13 v domě čp. 614 dne 25.3.2010; 
výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.Š. z bytu č. 13 v domě čp. 609 dne 29.3.2010 

f) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 
obce ke dni 28.3.2010. 

 
3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 

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

nemovitosti, bytu či nebytových prostor – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení 
b) starostku obce k podpisu nájemní smlouvy – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 
c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 

písm. i) 
e) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. j) tohoto usnesení 
f) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení 
g) starostku obce k sepsání a podpisu darovací smlouvy – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení 
h) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků. – bod č. 2 písm. e) tohoto usnesení 
 

4) Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

a) účetní obce vyhotovení rozpočtového opatření obce tak, aby částka 50 000 Kč byla 
z položky rozpočtu určené na odměny členů zastupitelstva převedena do položky, z níž 
bude možné čerpat finanční prostředky na vybavení bytu pro nenadálé události.  

b) 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. 4245/1, 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. l) tohoto usnesení 

c) 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. 3349/3 a 3349/4, 
zapsaných 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 
 

5) Zastupitelstvo obce uděluje: 
 

a) společnosti ALBERON Letohrad s.r.o. se sídlem Letohrad, Šedivská 844, souhlas se 
záměrem položení HDPE trubky v koridoru cyklostezky na trase Lanškroun – Rudoltice a 
dále v úseku od komunikace III. třídy k budově ČD. 

 
6) Zastupitelstvo obce souhlasí: 
 
a) s navýšením kapacity školní družiny z dosavadního nejvyššího povoleného počtu 30 žáků 

na 60 žáků, a to k 1.9.2010. 
 

Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
 
 
Ověřili:  Oldřich Rezek 
  Daniel Žáček 
 



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 --- --- 51 1 --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

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

Rezek Oldřich 31 --- --- 7 --- --- 48 1 1 

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

Skalický Tomáš --- --- --- 10 --- 1 49 2 1 

Stránská Iva 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 11 -- --- 51 --- 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 82 1 --- 

Kohoutová Erika 82 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 79 1 1 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 49 2 1 

Stránská Iva 82 1 --- 

Žáček Daniel 82 --- 1 


