
ZÁPIS 
z jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 29. 4. 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/30/03/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Rozpočtové opatření č. 3/2010 
7) Žádost o čerpání z investičního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice 
8) Změna Územního plánu obce Rudoltice č. 2 
9) Smlouva o dílo – změna ÚP obce Rudoltice č. 2 (Obec Rudoltice – ing. arch. Petr Kulda – 

TIPOS) 
10) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu – p.p.č. 4293/8 (Obec Rudoltice – 

R. S.) 
11) Kupní smlouva – p.p.č. 4216/1 (Obec Rudoltice – A. B.) 
12) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
13) Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o provádění správy domů (RK Mouřenín, spol. s r.o. – 

Obec Rudoltice) 
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene + žádost o souhlas s uložením 

chráničky HDPE (OMEGA tech s.r.o.) 
15) Prodej p.p.č. 3349/3 a 3349/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
16) Prodej části p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
17) Žádost o odkup části p.p.č. 3446/13, 3093/13 (A. a V. B.) 
18) Žádost o odkup části p.p.č. 3446/1 (M. a R. B.) 
19) Žádost o odkup části p.p.č. 3446/1 (J. a D. J.) 
20) Žádost o odkup části p.p.č. 4245/1 (M. Š.) 
21) Žádost o odkup p.p.č. 366/1 (J. K.) 
22) Žádost o odkup p.p.č. 365/3 (S. J.) 
23) Žádost o drobný finanční dar (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 
24) Výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě čp. 607 (I. P.) 
25) Různé 

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

26) Diskuse 
 
 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová, Skalický 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
Dále přítomen: pprap. Lukáš Pauk, příslušník Policie ČR (služební obvod Rudoltice) 
 
 
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 20.12hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• vyřazení bodu č. 7) z programu – Žádost o čerpání z investičního fondu ZŠ a 
MŠ Rudoltice (na žádost žadatele) 

• vyřazení bodu č. 13 z programu - Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o 
provádění správy domů (RK Mouřenín, spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 

• vyřazení bodu č. 16) z programu - Prodej části p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna (na žádost žadatele)  

• doplnění programu o bod č. 12a) – Nájemní smlouva č. 109 N 10/50 (Obec 
Rudoltice – PF ČR) 

• doplnění programu o bod č. 24a) – Výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 
263 (Michaela Hlavsová) + Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebyt. prostor (Obec Rudoltice – RK Mozaika 
s.r.o.) 

• doplnění programu do bodu Různé -  
o Dohoda o přistoupení k závazku. Dohoda o splátkách dluhu (Obec 

Rudoltice – L.K.) 
o Změna ceníku služeb obce Rudoltice 

 
 

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: Stránská, Kohoutová 
 

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/30/03/10  
 

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 
- splněno 



b) starostku obce k podpisu nájemní smlouvy – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 
- splněno (EKOLA) 

c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 
- splněno (EKOLA) 

d) starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 
písm. i) 
- splněno 

e) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. j) tohoto usnesení 
- splněno (Rezek) 

f) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení 
- splněno (Vodehnal) 

g) starostku obce k sepsání a podpisu darovací smlouvy – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení 
- splněno (125. výročí trasy La-Rud) 

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

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.  
- splněno (dnes rozpočtové opatření) 

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 
- splněno 

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 
- splněno 

 
 
 
4) Stížnosti 
 
 
č. 1/2010  – Stížnost na nadměrně hlučné chování nájemnice Marie Vaňkové, Rudoltice 261  
 
Pokračování stížnosti – ústní jednání dne 6.4.2010 se stěžovatelkou paní Zdeňkou Jelínkovou 
- Paní Jelínkové sdělen dosavadní postup obecního úřadu v řešení stížnosti, dáno poučení o tom, 
kdy lze dát pronajímatelem výpověď z nájmu bytu, poučení ohledně sousedských sporů (§ 127 
obč. zák.), dále paní Jelínkové předestřeno stanovisko veřejného ochránce práv – ombudsmana. 
Paní Jelínkové opětovně doporučeno celou situaci v domě řešit dohodou s nájemníky. Paní 
Jelínkové sděleno, že paní Vaňková bude vyzvána ke zdržení se hlučného chování svého i své 
rodiny. Paní Jelínkové předána kopie protokolu z ústního jednání s paní Vaňkovou dne 12.1.2010. 
 
Tentýž den zaslala paní Jelínková obecnímu úřadu obsáhlý mail, ve kterém sděluje, že stížnost 
nepovažuje za objektivně prošetřenou a vyřešenou a nebude se podle doporučení starostky obracet 
na soud, neboť je to v prvé řadě věcí majitele nebo pronajímatele objektu či bytu. Současně cituje 
naprosto shodné právní úpravy, o kterých byla v tentýž den u ústního jednání poučena ze strany 
obce. Paní Jelínkové bylo týmž způsobem (elektronicky) na všechny její reakce odpovězeno se 
závěrem, že její podání je považováno za bezdůvodné a již jednou byla plně odkázána na poučení, 
kterého se jí dostalo téhož dne při jednání na obecním úřadu. 



Stížnost byla uzavřena. 
 
 
Stěžovatelka paní Zdeňka Jelínková je přítomna jednání. Byla vyzvána starostkou Lenkou 
Bártlovou, aby se k dané věci vyjádřila. Paní Jelínková konstatovala situaci v domě, situace se 
žádným způsobem nezlepšila.  
 
Jelínková - Byla jsem osočena paní Vaňkovou, že se od paní starostky dozvěděla, že jsem pozvala 
na jinou nájemnici našeho domu paní Michalkovou „sociálku“. Nevím tedy v jaké konkrétní věci. 
Pokud se nedokáže, že jsem tohle někdy řekla, budu po někom požadovat omluvu. 
Bártlová – Jsem ráda, že jste tu tohle řekla. Na schůzce stavebně bytové komise, které byla 
přítomna paní Vaňková, se zúčastnil i zastupitel Žáček a já ho prosím, aby řekl, kdo stavebně 
bytové komisi sdělil, že paní Jelínková podala na nájemnici domu paní Michalkovou „sociálku“? 
Žáček – Toto tvrzení sdělila stavebně bytové komisi právě paní Vaňková. 
Bártlová – Dane, prohlásila jsem já, že paní Jelínková podává na někoho nějaká oznámení? 
Žáček – Ne. 
 
Se situací v domě čp. 261 byl seznámen příslušník Policie ČR pprap. Lukáš Pauk, který byl 
jednání přítomen. Ten dal poučení paní Jelínkové, jak v dané věci postupovat (kontaktování 
přestupkového oddělení). 
 
Tvrzení paní Jelínkové o situaci v domě potvrdila také další obyvatelka bytového domu čp. 261 
paní Eva Chládková. 
Paní Chládková si přála do zápisu uvést následující: 
Chládková - Paní Vaňková si ke mně před domem přisedla a sdělila mi, že právě paní starostka ji 
sdělila, že paní Jelínková poslala na paní Michalkovou (nájemnice bytového domu čp. 261) 
„sociálku“. 
 
Dále probíhala diskuze o dosavadním projednávání stížnosti. 
 
Paní Jelínková si přála do zápisu uvést následující: 
Jelínková – Chci, aby se prošetřilo, kdo ve skutečnosti poslal na paní Michalkovou „sociálku“. 
Bártlová – Obecní úřad nemá jakýkoliv důvod tuto skutečnost zjišťovat. Dle mého názoru ani 
„sociálka“ nemá oprávnění toto komukoliv sdělovat. 
 
Starostka Lenka Bártlová se vzdala nadále projednávání této stížnosti, neboť se cítí být 
osobně vtahována do problémů v domě. Celou věc bude dále řešit místostarostka obce paní 
Erika Kohoutová.  
 
Místostarostka Kohoutová a zastupitelka Stránská se dohodly s přítomnými obyvatelkami domu 
čp. 261 paní Jelínkovou a paní Chládkovou a shodly na termínu schůzky, kde bude celá věc 
projednána. 
 
 
č. 4/2010 – Stížnost na opakované nevhodné chování paní Zuzany Gočálové, Rudoltice 624 
 
Pokračování stížnosti: Na den 1. dubna 2010 byla paní Gočálová pozvána k ústnímu jednání 
ohledně stížnosti podané na její osobu. Na jednání se však bez omluvy nedostavila, pozvánku si 
převzala již dne 25.3.2010. 
 
Paní Gočálové bylo doporučeným dopisem do vlastních rukou zaslána výzva ke zdržení se 
jakéhokoliv jednání, které by mělo za následek hrubé porušování dobrých mravů v domě, jehož je 
nájemcem. Současně byla upozorněna na tu skutečnost, že obec jako pronajímatel bytu, jehož je 
nájemcem, má ze zákona právo dát nájemci výpověď z nájmu bytu v případě, že tento i přes 
písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě. V této souvislosti byla dále upozorněna i 
na ten fakt, že obec jako pronajímatel bytu není ze zákona povinna nájemní vztah uzavřený na 



dobu určitou s nájemcem prodloužit, a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu. 
Stížnost byla uzavřena. 
 
 
č. 5/2010 – Stížnost na hlučné chování nájemníků K. Dubského a L. Křivánkové, Rudoltice 619 
 
Dne 20.4.2010 byla elektronickou cestou podána stížnost p. Michaelou Vetiškovou na hlučné 
chování nájemníků K. Dubského a L. Křivánkovou, bytem Rudoltice 619. V noci brzo ráno byla 
nucena zavolat městskou policii. Po zásahu policie byl již v domě klid. 
 
Dne 28.4.2010 proběhlo ústní jednání s p. Dubským. Tento uvedl, že si je vědom situace 
popisované ve stížnosti. Pan Dubský obecní úřad ujistil, že se bude snažit podobný situacím 
vyvarovat. Panu Dubskému dáno poučení, že pokud by docházelo k opakovaným stížnostem 
podobného rázu, mohlo by dojít i k situaci, že by nemusela být prodloužena doba trvání nájmu 
bytu, jehož je nájemcem. 
Stížnost byla uzavřena 
 
 
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  
 
31.3.2010 

• jednání s nájemníkem bytu o splátkách dlužného nájemného 
• jednání s bývalým nájemníkem bytu o splátkách dlužných částek, přiznaných rozhodčím 

nálezem a platebním rozkazem okresního soudu 
• jednání s občanem obce ohledně přístupu na soukromý pozemek 

1.4.2010 
• stížnost č. 4/2010 

2.4.2010 
• projednání dohody o přistoupení k závazku, dohody o splátkách 

6.4.2010 
• stížnost č. 3/2010 
• jednání se zájemci o přidělení bytu 
• jednání ohledně dlužných pohledávek za místní poplatky 

7.4.2010 
• jednání s investory ohledně obchodně společenského centra pod zámečkem 
• jednání se zájemci o koupi pozemkové parcely v obci 
• správní řízení – zrušení trvalého bydliště 
• schůzka stavebně-bytové komise – jednání s budoucími nájemníky 

8.4.2010 
• jednání se zájemcem o místo účetní obecních společností 
• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice 
• jednání ohledně obchodně-společenského centra 
• jednání se zástupcem České pojišťovny 

9.4.2010 
• jednání ohledně voleb do PS Parlamentu ČR 
• převzetí bytu, uzavření dohody o přistoupení k závazku, dohody o splátkách dluhu 



12.4.2010 
• jednání ohledně obchodně-společenského centra na Městském úřadu v Lanškrouně, 

Stavební úřad 
13.4.2010 

• jednání se zástupcem ČP¨ 
• jednání ohledně opravy místní komunikace 
• jednání s nájemníkem ohledně dlužného nájemného, neprodloužení nájemní smlouvy 

14.4.2010 
• jednání ohledně platby místního poplatku za odpady 
• jednání s Mgr. Hamplovou v AK Mohelnice 
• jednání s nájemníkem ohledně splátkového kalendáře dlužných částek 

15.4.2010 
• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ 
• místní šetření – zjišťování průběhu hranic katastru (Ostrov, Lanškroun, Rudoltice) 
• účast na soudním jednání u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice (o 

zaplacení 174 000 Kč) 
16.4.2010 

• zajišťování dokladů pro soudní jednání  
19.4.2010 

• jednání s kupujícím pozemkové parcely na Zámečku 
20.4.2010 

• studium trestního spisu OS Svitavy 
• porada s právní zástupkyní Mgr. Hamplovou 

21.4.2010 
• jednání se zájemcem o koupi pozemku v obci 
• účast na zasedání Zastupitelstva města Lanškroun 

23.4.2010 
• jednání s architektem ohledně změny č. 2 ÚP 
• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ 

26.4.2010 
• účast na soudním jednání u OS Svitavy (zaplacení 481.692,- Kč) 
• příprava a doložení podkladů k soudnímu řízení 

27.4.2010 
• vícestranné jednání ohledně projektu na vybudování poldru nad vesnicí 

28.4.2010 
• studium trestního spisu – OS Ústí nad Orlicí 
• stížnost č. 4/2010 
• příprava na OZ 

29.4.2010 
• příprava na OZ 
• jednání ohledně opravy místní komunikace 

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

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
 
 
 



6) Rozpočtové opatření č. 3/2010 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2010, jehož 
předmětem je převod mzdových prostředků na nákup DHDM do bytu pro nenadálé události 
v souvislosti se snížením platu paní Kohoutové a oprava veřejného osvětlení. Ze mzdových 
prostředků 50 tisíc Kč přesunuto na vybavení bytu a z finančních prostředků na rekonstrukci 
tělocvičny přesunuto 60 tisíc na opravu veřejného osvětlení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2010, jehož předmětem je převod 
mzdových prostředků na nákup DHDM do bytu pro nenadálé události v souvislosti se snížením 
platu paní Kohoutové a oprava veřejného osvětlení. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
7) Žádost o čerpání z investičního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
Bártlová – Tento bod byl vyřazen z programu zasedání. Paní ředitelka požádala v úterý dne 
27.4.2010 o vyřazení tohoto bodu z projednání, neboť nemá dosud dořešenou finanční stránku 
nákupu konvektomatu. Po kompletním dořešení bude žádost podána opětovně. 
 
 
8) Změna č. 2 Územního plánu obce Rudoltice 
 
Bártlová – Investoři, kteří by na pozemkových parcelách pod sídlištěm Zámeček chtěli vybudovat 
obchodně společenské centrum, iniciovali změnu č. 2 Územního plánu obce Rudoltice, a to v co 
nejkratším možném termínu s tím, že náklady spojené s vypracováním této změny budou hradit 
sami. Dohodli jsme se s nimi, že do této změny č. 2 zahrneme veškeré dosavadní žádosti o změnu 
ÚP, které měly být předmětem nového ÚP, o jehož pořízení jsme rozhodli v červenci loňského 
roku a na jehož vyhotovení obec chtěla podávat žádost o poskytnutí dotace na počátku příštího 
roku. Tento rok byl pro vypracování nového územního plánu přípravný, dávaly se dohromady 
veškeré materiály, letos bychom rozhodli i o vítězi výběrového řízení na projektanta. V tuto chvíli 
je však situace jiná, investoři uhradí veškeré náklady spojené se změnou ÚP č. 2, tudíž navrhuji 
revokovat původní usnesení o pořízení nového ÚP (z července 2009) a schválit pořízení změny č. 
2 ÚP. Žádosti na změnu ÚP, které byly dosud obecnímu úřadu ze strany fyzických i právnických 
osob podány, jsou předmětem dnešního projednávání a budou navrženy ke schválení. Jedná se 
celkem o 12 lokalit, z toho dvě žádosti o změnu mají podané právnické osoby, jednu žádost 
podává obec – jedná se právě o pozemky na obchodní centrum, a ostatní mají podány fyzické 
osoby. V případě žádosti obce se jedná o návrat k původnímu využití, tzn. využití, které bylo 
v územním plánu stanoveno před změnou č. 1. Předmětem navrženého usnesení je tedy kromě 
rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP s uvedenými lokalitami, dále pověření osoby, která bude 
s pořizovatelem změny spolupracovat a dále schválíme žádost obce o pořizování změny č. 2 
Městským úřadem v Lanškrouně. 
 
Projednány jednotlivé lokality, kterých se změna č. 2 ÚP týká.  
 

Přehled  žádostí  o  zm ěnu  č. 2  

Územního  plánu  obce  Rudoltice  
 
 
 



Žadatel Parcela Stávající  využití Požadované  využití 

1   B.M. 
     B.J.J. 

4068  orná p 
4069  t.t.p. 

zemědělsky obděl. plochy 
plochy krajinné zeleně 

území smíšeného bydlení venk. typu 
území smíšeného bydlení venk. typu 

2   Š.M. 4288/1  orná p. plochy urbanistické zeleně území smíšeného bydlení venk. typu 

3   TT KART v.o.s. 18/1  t.t.p. úz. občanského vybavení a plochy 
urbanistické zeleně 

 
území smíšeného bydlení venk. typu 

4   T.J. Ing. 18/6  t.t.p. plochy urbanistické zeleně území čistého bydlení venk. typu 

5   J.M. 4483  orná p. zemědělsky obděl. plochy území smíšeného bydlení venk. typu 

6   M.H. 4212  t.t.p. 
4213  t.t.p. 
4229  ost. pl. 

zemědělsky obděl. plochy 
zemědělsky obděl. plochy  
plochy urbanistické zeleně 

úz. drobné výroby a výrob. služeb 
úz. drobné výroby a výrob. služeb 
úz. drobné výroby a výrob. služeb 

7   K.Z. 
     K.J. 

2583/1  orná p. 
2583/6  orná p. 

zemědělsky obděl. plochy 
zemědělsky obděl. plochy 

území čistého bydlení venk. typu 
území čistého bydlení venk. typu 

8   D.K. Ing. 
     D.J. Ing. 

688/1  t.t.p. 
 

plochy urbanistické zeleně území smíšeného bydlení venk. typu 

9   Š.M. 767/1  t.t.p. 
4464..t.t.p. 
4469..t.t.p. 

 
plochy urbanistické zeleně a plochy 
krajinné zeleně 

 
území smíšeného bydlení venk. typu 

10  Š.M. 728  t.t.p. zemědělsky obděl. plochy území čistého bydlení venk. typu 

11 Obec Rudoltice 4221..orná p. 
4222/1..orná p. 
4222/2..orná p. 
4220  orná p. 
4189  orná p. 

sportovní plochy 
sportovní plochy 
sportovní plochy 
sportovní plochy 
sportovní plochy 

území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti  
území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti 

12  TRADING M&K, a.s. 4387  orná p. zemědělsky obděl. plochy území průmyslové výroby 

 



Rezek – V případě schválení těchto navrhovaných změn nevyplývají obci žádné povinnosti k těm 
dotčeným pozemkům např. přístupové cesty, inženýrské sítě ? 
Bártlová – Samozřejmě si vlastníci pozemků mohou následně zažádat např. o prodloužení 
vodovodního řádu apod., ale to závisí na tom, jestli na to bude mít obec finance. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. OZ/30/07/09 pod bodem m). 
 
1. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění uvedeného v § 6  odst. 5 písm. a) stavebního 
zákona rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, jejímž předmětem bude: 

Lokalita 1: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 4068 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ na „území 
smíšeného bydlení venkovského typu“ a  pozemku parc. č. 4069 z „plochy krajinné zeleně“ na 
„území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 2: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 4288/1 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území 
smíšeného bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 3: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 18/1 z „území občanského vybavení“ a „plochy 
urbanistické zeleně“ na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 4: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 18/6 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území čistého 
bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 5: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 4483 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ na „území 
smíšeného bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 6: 

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 4212 a 4213 ze „zemědělsky obdělávané plochy“  na 
„území drobné výroby a výrobních služeb“ a pozemku parc. č. 4229 z „plochy urbanistické 
zeleně“ na „území drobné výroby a výrobních služeb“. 

 

Lokalita 7:  

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 2583/1 a 2583/6 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ 
 na „území čistého bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 8: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 688/1 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území 
smíšeného bydlení venkovského typu“. 

  



Lokalita 9: 

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 767/1, 4469 a 4464 z „plochy urbanistické zeleně“ a z 
„plochy krajinné zeleně“ na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

 

Lokalita 10: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 728 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ na „území 
čistého bydlení venkovského typu“.  

 

Lokalita 11: 

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 4221, 4222/1, 4222/2, 4220 a 4189 ze „sportovní 
plochy“ na „území občanské vybavenosti“. 

 

Lokalita 12: 

Změna funkčního využití části pozemku parc. č. 4387 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ na 
„plochy průmyslové výroby“. 

 
2. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci s pořizovatelem 
změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice. 
3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona 
schvaluje žádost obce o pořizování změny územního plánu obecním úřadem s rozšířenou 
působností – Městským úřadem Lanškroun. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
9) Smlouva o dílo – změna ÚP obce Rudoltice č. 2 (Obec Rudoltice – ing. arch. Petr Kulda – 
TIPOS) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu smlouvo dílo č. 2010-1 mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS jako zhotovitelem, jejímž předmětem je změna 
č. 2 Územního plánu obce Rudoltice. S ohledem na skutečnost, že financování této změny nebude 
probíhat z rozpočtových prostředků obce, není třeba vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele. 
Zhotovitele ing. arch. Petra Kuldu pro vypracování změny ÚP oslovili sami investoři. 
 
Konstatována smlouva o dílo. 
 
Dotaz – Už se ví jaké konkrétní obchodní domy by tam měly stát? 
Bártlová – Zatím víme to, že by jeden z obchodních domů mohl být na způsob OBI – nějaké 
hobby centrum. O druhém prozatím konkrétní představu nemáme. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2010-1 mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS se sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je změna č. 2 Územního plánu obce Rudoltice s tím, že úhradu 
nákladů za zpracování změny č. 2 ÚPO Rudoltice ponese v plné výši iniciátor změny č. 2, tj. JSK 
s.r.o. Moravská Třebová. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy o dílo. 
 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
10) Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu – p.p.č. 4293/8 (Obec Rudoltice – 
R.S.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu kupní smlouvu a smlouvu o věcném předkupním právu, 
kterou navrhuji uzavřít mezi obcí Rudoltice a R.S., bytem XXX. Jedná se o p.p.č. 4293/8 o 
výměře 1571 m2 za celkovou kupní cenu 351.140,- Kč. 
 
 
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.S., bytem XXX, jako 
kupujícím a povinným z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4293/8, 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 351.140,- 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 
 
11) Kupní smlouva – p.p.č. 4216/1 (Obec Rudoltice – Antonín Bartoš) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu kupní smlouvu na prodej p.p.č. 4216/1 o výměře 14 473 m2 
za ujednanou kupní cenu 1 881 490 Kč, a to mezi obcí Rudoltice a Antonínem Bartošem, bytem 
Šumperk. Na tento pozemek byla dne 15.5.2009 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (schváleno 
14.5.2009 na OZ) + dodatek k této smlouvě, a to dne 14.12.2009 (schváleno 26.11.2001 na OZ), 
záměr prodeje této pozemkové parcely byl zveřejněn ve dnech 22.11.2007 - 7.12.2007. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako prodávající a  
Antonínem Bartošem, bytem Šumperk, Svatováclavská 381/20 jako kupující, jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4216/1, 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 
1 881 490,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 
 
12) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu na vědomí dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 
uzavřený mezi Pozemkovým fondem ČR jako pronajímatelem  a obcí Rudoltice jako nájemcem, 
jehož předmětem jsou p.p.č. 3171/1 o výměře 550 m2, 3205/2 o výměře 352 a 3247/2 o výměře 
631 m2. Na základě obnovy katastrálního operátu došlo u těchto parcel ke změně výměr a tím 
pádem i ke změně ročního nájemného, které nyní činí 383,- Kč. 
 



Konstatována poloha jednotlivých pozemkových parcel. 
 
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. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 mezi 
Pozemkovým fondem České republiky jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož 
předmětem je změna výše ročního nájemného za p.p.č. 3171/1, 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, a to na základě obnovy katastrálního operátu a s tím spojené opravy výměr 
jednotlivých pozemkových parcel. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
12a) Nájemní smlouva č. 109 N 10/50 (Obec Rudoltice – PF ČR) 
 
Bártlová – Dále předkládám zastupitelstvu na vědomí uzavření nové nájemní smlouvy č. 109 N 
10/50 mezi Pozemkovým fondem ČR jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, 
jejímž předmětem je p.p.č. 849/7 o výměře 16 m2 a 849/5 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
 
Konstatována poloha pozemkových parcel. 
 
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. 
 
Dále konstatovány informace k převodu pozemků pod komunikacemi, zpracované právní 
zástupkyní obce Mgr. Janou Hamplovou. 
 
Bártlová – Na základě novely zákona o PF (novela zák. č. 299/2009 Sb.) č. z. 569/91 Sb., která se 
dotýká pozemků pod komunikacemi navrhuji dále uložit obecní společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. zmapování majetkových poměrů pod místními komunikacemi, aby obec příp. mohla 
reagovat na tuto novelu zákona a zažádat Pozemkový fond ČR o bezúplatné převedení pozemků 
pod místními komunikacemi, které spravuje PF ČR, na obec. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy mezi Pozemkovým fondem České 
republiky jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož předmětem je přenechání 
p.p.č. 849/7 a 849/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna do užívání za účelem nezemědělského využití – 
součást přístupové cesty, a to za roční nájemné ve výši 146,- Kč od 1.5.2010 na dobu neurčitou. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zmapovat majetkové 
poměry pod místními komunikacemi v katastru obce Rudoltice a předložit zastupitelstvu obce 
soupis vlastníků pozemků pod těmito komunikacemi. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 



13) Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o provádění správy domů (RK Mouřenín, spol. s r.o. – Obec 
Rudoltice) 
 
Bártlová – Tento bod byl z projednání vyřazen, neboť dosud není znám konkrétní text dodatku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude jednak změna výše DPH, ale také budeme nuceni vzhledem ke 
změně účetnictví státu podle vyhlášky č. 410 z roku 2009 tvořit opravné položky k pohledávkám 
ve výši 10 % za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. S ohledem na tuto skutečnost žádáme 
po správci bytového fondu dodávání podkladů pro účtování podle platných právních předpisů. 
V současné době se správce bytového fondu se softwarovou firmou domlouvá na jeho úpravě a 
podle vyjádření softwarové firmy pak bude konkrétně specifikováno ujednání dodatku. 
 
 
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene + žádost o souhlas s uložením 
chráničky HDPE (OMEGA tech s.r.o.) 
 
Bártlová – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se týká p.p.č. 4245/1, 4245/65, 
4245/64, 4245/63, 4245/62, 4245/59, 4245/58, 4245/57 a 4245/56, vše v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. Budoucí oprávněný (OMEGA tech s.r.o.) je investorem vedení veřejné komunikační 
sítě pod označením RUDOLTICE.NET. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady ve výši 100,- Kč  za každý běžný metr uložené sítě. Do 60ti dnů po 
předložení geometrického plánu, kterým bude zaměřeno vedení veřejné komunikační sítě na 
těchto pozemcích, bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, kterou bude zřízeno ve 
prospěch budoucího oprávněného věcné břemeno za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a 
oprav podzemního a nadzemního vedení. 
 
Dále navrhuji schválit udělení souhlasu společnosti OMEGA tech s.r.o. s uložením chráničky 
HDPE souběžně s trasou veřejného osvětlení cyklostezky. 
 
Konstatovány podmínky souhlasu. 
 
Skalický – Chci se zeptat jako možnost má pan Hrdina, který tam teď kabelovou televizi 
provozuje, se s námi soudit v případě, že tuto smlouvu schválíme? 
Bártlová – Pan Hrdina se s námi nemůže soudit, protože pan Hrdina nemá s obcí dosud uzavřenou 
smlouvu na provozování své činnosti. Já jsem pana Hrdinu po celou dobu, co tu na obci působím, 
nebyla schopná k podpisu smlouvy donutit. Obávám se, že k tomu pan Hrdina nemá ani potřebné 
licence. Pana Hrdinu jsem několikrát kontaktovala jak telefonicky tak písemně a vždy tvrdil, že 
smlouvu připraví a že ji právě projednává se svými právníky, ale smlouvu nikdy nedodal. Bude 
tam alespoň nějaká konkurence a občané se budou moci rozhodnout čí služby budou využívat.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi OMEGA tech s.r.o. se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene a obcí Rudoltice jako budoucím povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je 
oboustranný závazek smluvních stran uzavřít do 60-ti pracovních dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný předloží budoucímu povinnému geometrický plán, kterým bude zaměřeno vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 4245/1, 4245/65, 4245/64, 4245/63, 4245/62, 4245/59, 
4245/58, 4245/57 a 4245/56, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, kterým bude přesně vyznačen 
rozsah věcného břemene na těchto pozemcích, smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou budoucí 
povinný z věcného břemene zřídí ve prospěch budoucího oprávněného věcné břemeno za účelem 
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního a nadzemního vedení ve smyslu ust. § 104 
odst. 1 písm. a) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas společnosti OMEGA tech s.r.o. s uložením chráničky HDPE 
souběžně s trasou budoucího veřejného osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice a dále 
k budově ČD za podmínek, jejichž specifikace je nedílnou součástí tohoto usnesení. 



 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
15) Prodej p.p.č. 3349/3 a 3349/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová – Na minulém zasedání jsme projednávali žádost p. A.C. o koupi p.p.č. 3349/3 o výměře 
56 m2 a 3349/4 o výměře 14 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu ve 
dnech 1.4.2010 – 19.4.2010. Žádné další nabídky nebyly obecnímu úřadu dosud doručeny. 
Protože paní C. využila usnesení zastupitelstva obce o koupi pozemků ve vlastnictví obce za 
jednotkovou cenu 10,- Kč/m2 za předpokladu, že dojde v rámci digitalizace k poškození majetku 
občana na základě digitalizace pozemkového katastru. 
 
Rezek – Chtěl bych se zeptat zdali nejsou ti žadatelé např. dlužníci, zda nedluží např. místní 
poplatek za odpady? Občané by měli mít takovéto věci v pořádku, pokud o něco žádají. Tohle je 
možnost jak jim to připomenout. 
Bártlová – Přiznávám se, že jsem tohle nezjišťovala, ale samozřejmě se to dá řešit např. při 
podpisu kupní smlouvy. 
Rezek – Chtěl jsem na to jen upozornit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3349/3 a  3349/4, zapsaných na LV č. 10001, vedeného 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice  
u Lanškrouna, paní A.C., bytem XXX  za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2.  
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k vyhotovení a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
16) Prodej části p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
Bártlová – Tento bod byl vyřazen z projednávání. Žadatel o koupi části této pozemkové parcely 
žádá o přesunutí tohoto bodu na příští zasedání ZO, neboť nemá dosud vyřešené majetkoprávní 
vztahy se současným vlastníkem pozemku, na kterém má být objekt restaurace. Připomínám, že 
část p.p.č. 4245/1, kterou žádá odkoupit od obce, bude sloužit jako přístupová komunikace 
k tomuto objektu. Záměr prodeje již byl zveřejněn na ÚD obecního úřadu ve dnech 1.4.2010 – 
19.4.2010. Dosud nikdo jiný na záměr prodeje nereagoval. 
 
 
17) Žádost o odkup části p.p.č. 3446/13, 3093/13 (A. a V. B.) 
 
Bártlová – Manželé A. a V. B. požádali dne 1.4.2010 o odkup části p.p.č. 3446/13 a 3093/13, 
vyznačené v přiloženém zákresu kat. mapky. Pozemek č. 3446/13 je dosud ve vlastnictví ZVHS 
Brno. Ohledně tohoto pozemku byla na jednání ZO dne 28.1.2010 schválena smlouva o smlouvě 
budoucí o bezúplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví státu. Pozemek 3093/13 je ve 
vlastnictví obce. Oba tyto pozemky jsou však přímo dotčeny připravovanou cyklostezkou 
Lanškroun – Česká Třebová, resp. její I. etapy Lanškroun – Rudoltice. V jaké míře budou 
cyklostezkou dotčeny však v tuto chvíli nelze přesně specifikovat, neboť cyklostezka bude 
zaměřena až po jejím vybudování a tudíž v tuto chvíli ani nelze geometrickým plánem oddělit část 
pro prodej manželům B. Dávám proto jejich žádost zastupitelstvu na vědomí s tím, že po zaměření 
cyklostezky bude tato žádost zastupitelstvu předložena k projednání. 



 
Konstatována žádost manželů Aleše a Vlasty Brokešových. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost manželů A. a V. B., bytem XXX, ze dne 1.4.2010, 
ohledně odkupu části p.p.č. 3446/13 a 3093/13. 
Zastupitelstvo obce konstatuje, že p.p.č. 3446/13 a 3093/13 budou zčásti dotčeny plánovanou 
cyklostezkou Lanškroun – Česká Třebová, resp. její I. etapy, a proto bude o této žádosti jednáno 
až po vybudování  a geodetickém zaměření cyklostezky. 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu sdělit písemně tuto skutečnost žadatelům. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
18) Žádost o odkup části p.p.č. 3446/1 (M. a R. B.) 
 
Bártlová – Dne 25.3.2010 si podali manželé M. a R. B. žádost o odkoupení části p.p.č. 3446/1, a 
to v části vedoucí podél p.p.č. 568/1. Důvodem této žádosti je výstavba rodinného domu na p.p.č. 
568/1 a odkupem části obecní pozemkové parcely chtějí docílit rozšíření plochy okolo stavby. 
 
Konstatován nákres požadované části. 
 
P.p.č. 3446/1 vlastní obec Rudoltice, její celková výměra činí 555 m2. V KN je u této pozemkové 
parcely veden způsob využití „ostatní komunikace“. 
 
Bártlová – Navrhuji zveřejnit záměr prodeje části p.p.č. 3446/1 tak, jak požadují žadatelé, tzn. 
v části, která bezprostředně sousedí s p.p.č. 568/1 – dle přiloženého zákresu v kat. mapce s tím, že 
bude na náklady žadatele vypracován znalecký posudek ohledně ceny předmětné části 
nemovitosti.  
 
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zní: 
 (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. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, znázorněné ve výřezu z  kat. 
mapy, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, bezprostředně sousedící s p.p.č. 568/1, 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. 3446/1, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, bezprostředně sousedící s p.p.č. 568/1, 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 
 
19) Žádost o odkup části p.p.č. 3446/1 (J. a D. J.) 
 
Bártlová – Manželé J. a D. J. požádali dne 6.4.2010 o odkoupení části p.p.č. 3446/1, která 
bezprostředně sousedí s p.p.č. 551, která je v jejich vlastnictví. Zažádali dále o část p.p.č. 3095/5, 
která však v současné době již neexistuje (zřejmě zanikla v rámci digitalizace v dubnu loňského 
roku). Žádost podávají z důvodu postupného sesouvání části obecního pozemku na jejich 
pozemek. Navrhuji schválit záměr prodeje části p.p. 
 
Připomenuto ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, znázorněné ve výřezu z kat. mapy, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení, bezprostředně sousedící s p.p.č. 551, 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. 3446/1, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, bezprostředně sousedící s p.p.č. 551, 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 
 
20) Žádost o odkup části p.p.č. 4245/1 (M. Š.) 
 
Bártlová – Pan Š. vlastní pozemkovou parcelu č. 4288/1. Jedná se o to velké neužívané pole vedle 
sídliště Zámeček, na které se mj. vztahuje i již projednaná změna č. 2 ÚP z urbanistické zeleně na 
území smíšeného bydlení venkovského typu. Tato parcela by měla být v budoucnu využita 
k výstavbě RD. Do současné doby však k ní neexistuje žádná přístupová komunikace. Pan M.Š. 
tedy žádá o odkoupení části p.p.č. 4245/1, a to dle přiloženého nákresu v šíři 6 m, což je cca 90 
m2. Navrhuji schválit záměr prodeje. 
 
Připomenuto ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 4245/1, znázorněné ve výřezu z kat. mapy, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 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, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, 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 



21) Žádost o odkup p.p.č. 366/1 (J.K.) 
 
Bártlová – Dne 19.4.2010 podal pan J.K. žádost o odkoupení p.p.č. 366/1. Tento pozemek již 
dlouhodobě obhospodařuje, seká jej a udržuje. Na tomto pozemku má již postavenou 
hospodářskou budovu. Toto mu asi v r. 1987 povolil Obecní úřad v Rudolticích. Rozhodnutí o 
kolaudaci této budovy pak vydal Městský úřad v Lanškrouně. Na tomto pozemku také stojí 
autobusová zastávka ve vlastnictví obce, kterou se samozřejmě zavazuje i nadále na totožném 
místě strpět. Navrhuji schválit záměr prodeje této pozemkové parcely. 
 
Připomenuto ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 366/1, 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 p.p.č. 366/1, 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:  5   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  1 (Rezek) 
 
22) Žádost o odkup p.p.č. 365/3 (S.J.) 
 
Bártlová – Pan S.J. si podal dne 21.4.2010 žádost o odkoupení p.p.č. 365/3. Tento pozemek hodlá 
využít jako přístup na pozemek č. 2744/13, který se nachází nad tímto pozemkem a je v jeho 
soukromém vlastnictví, popř. k vedení inženýrských sítí po této parcele. Na p.p.č. 851/8 pan J. 
uzavřel dne 31.3.2010 nájemní smlouvu s PF ČR, neboť je ve vlastnictví státu. S těmito parcelami 
samozřejmě bezprostředně souvisí i p.p.č. 3088/22 a 3451/4. P.p.č. 3451/4 je v katastru vedena 
dosud na listu vlastnictví č. 1 – ve vlastnictví státu s právem hospodaření MNV Rudoltice, a proto 
jsme před několika dny požádali o jejich převedení do vlastnictví obce, tedy zápis na LV č. 10001. 
Pan J. hodlá požádat o odkoupení části těchto dvou parcel v nejbližší době. Pan J. v žádosti uvádí, 
že problém s přístupem ke svému pozemku řeší tímto způsobem z toho důvodu, neboť část 
přístupové komunikace, která s těmito pozemky sousedí, je jednak ve vlastnictví obce, dále ve 
vlastnictví státu (PF ČR), ale je tam i část ve vlastnictví soukromé osoby. Na p.p.č. 2744/13 hodlá 
postavit rodinný domek. Navrhuji schválení záměru prodeje. 
 
Připomenuto ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 365/3, 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. 365/3, 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:  1 (Rezek) 
 



 
23) Žádost o drobný finanční dar (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 
 
Bártlová – Dne 19.3.2010 podalo Sdružení hasičů ČMS okresu Svitavy o drobný finanční dar jako 
pomoc při zajištění Mistrovství České republiky mladých hasičů ve hře PLAMEN a Celoroční 
činnosti dorostu na sportovním stadionu v Litomyšli. Navrhuji žádosti nevyhovět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů ČMS okresu Svitavy 
na materiální zabezpečení Mistrovství ČR mladých hasičů ve hře PLAMEN. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
24) Výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě čp. 607 (I.P.) 
 
Bártlová –  Dne 16.4.2010 byla na obecní úřad doručena výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě  
čp. 607 o velikosti 2+1. I přestože ve výpovědi nájemnice píše, že tříměsíční lhůta počne běžet 
dnem 1.4.2010, dle ust. 710 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, „výpovědní lhůta 
začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému 
účastníkovi.“, tzn. že tedy počne běžet až 1.5.2010 a skončí uplynutím 3 měsíců, tj. 31.7.2010. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. I.P. z bytu č. 7 v domě čp. 
607 dne 16.4.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu 
k zajištění nového nájemníka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
24a) Výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 263 (Mgr. M.H.) + Dodatek ke smlouvě o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či nebyt. prostor (Obec Rudoltice – RK Mozaika 
s.r.o.) 
 
Bártlová – Dne 28.4.2010 byla na obecní úřad doručena výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě čp. 
263, a to p. Mgr. M.H.. Výpovědní lhůta tedy počne běžet taktéž, počínaje 1.5.2010 a skončí ke 
dni 31.7.2010. Tento byt se nachází v bytovém domě v obci, je na něj uzavřena nájemní smlouva 
na dobu neurčitou a před uzavřením nájemní smlouvy byl obci jako pronajímateli složen 
předplacený nájem. Konečný stav předplaceného nájmu v měsíci březen 2010 činil částku 
11.250,- Kč. Poměrná část zůstatku předplaceného nájmu ke konci výpovědní lhůty bude tedy p. 
Hlavsové po předání bytu obci jako pronajímateli vyplacena z rozpočtových prostředků. 
 
S ohledem na výše uvedené navrhuji tedy výpověď vzít na vědomí a dále ohledně tohoto bytu 
schválit Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor se spol. RK Mozaika s.r.o. 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. Mgr. M.H. z bytu č. 4 
v domě čp. 263 dne 28.4.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ 
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, 
jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 4 v budově čp. 263. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
25) 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 28.4.2010. 
 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

• Dohoda o přistoupení k závazku. Dohoda o splátkách dluhu (Obec Rudoltice – 
L.K.) 

 
Bártlová – Ve smyslu ust. § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je 
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat mj. o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti 
delší než 18 měsíců.  
 
Dne 9.4.2010 předala p. L.K. obci jako pronajímateli byt  č. 2 v domě čp. 606, ze kterého má dle 
smlouvy o nájmu bytu ze dne 28.7.2006 a dále z titulu bezdůvodného obohacení závazek vůči 
věřiteli bývalý nájemce bytu, a to pan Petr Juren. Pan P.J. se v bytě nezdržuje, byt obci nepředal, 
zdržuje se v zahraničí. Paní K. přistoupila k závazku pana J. a společně s právním zástupcem obce 
Mgr. Jiřím Hrubanem navrhli uzavření dohody o přistoupení k závazku a dále dohody o splátkách 
dluhu. Závazek pana P.J. vůči obci činí 57.278 Kč. Jedná se převážně o staré dluhy, které 
vznikly za dobu trvání nájmu, tj. v letech 2006-2008. Paní K. se zavázala vyčíslený dluh za 
pana J. splácet v měsíčních splátkách po 1500 Kč s tím, že první splátku ve výši 3000 Kč uhradila 
při uzavření dohody a předání bytu, tj. v dubnu 2010. Splácet bude od měsíce května více jak 36 
měsíců. Nezaplacení dvou splátek dluhu v dohodnutém termínu má za následek, že dlužník je 
povinen uhradit celý dluh naráz Jedná se tedy o dohodu o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 
18 měsíců, a proto ji předkládám zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o přistoupení k závazku a Dohody o splátkách 
dluhu mezi obcí Rudoltice jako věřitelem a L.K., nar. XXX, bytem XXX, jako dlužníkem, jejímž 
předmětem je přistoupení p. L.K. k závazku pana P.J., specifikovaného v čl. I dohody; uznání paní 
L.K. co do důvodů i výše dluh jako svůj pravý závazek vůči věřiteli a dále závazek paní L.K. 
uhradit svůj dluh vůči věřiteli ve splátkách, specifikovaných v čl. IV dohody, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 

• Změna ceníku služeb obce Rudoltice 
 
Bártlová – Ceník služeb obce navrhuji změnit takto: 
 

- ze služeb mechanizace vyřadit služby „Tatra solo“ a „Tatra souprava“ a „Zap ůjčení 
lešení“ (VISION Rudoltice s.r.o. tatru i lešení prodala) 

- do ostatních služeb přidat službu „Pronájem bytu pro nenadálé události čp. 95“, a to 1 
noc/osoba ve výši 200 Kč (již bylo v minulosti schváleno) a dále 100,- Kč/1 hod. (pro 
potřeby konání schůzí, rodinných setkání apod.) 

 
Konstatována navržená podoba ceníku s platností od 1.5.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník služeb obce Rudoltice s účinností od 1.5.2010, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6   
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
26) Diskuse 
 
p. Tejkl – Uvažuje obec do budoucnosti o vybudování kanalizace? 
Starostka Bártlová a předseda komise životního prostředí Kohout informují o složité situaci kolem 
budování obecní kanalizace. Současně oba informují o proběhlém jednání ohledně budování 
poldru nad obcí v katastru obce Ostrov. 
 
Dále předseda komise životního prostředí Kohout informuje obecní zastupitelstvo o možnostech 
získání dotací na údržbu alejí. 
 
Chládková – S nastěhováním nových nájemníků se u nás v domě objevil problém s popelnicemi, 
kdy noví nájemníci vhazovali odpadky do našich popelnic. Mluvili jste tu o tom, že pokud chce 
někdo obec o něco požádat, měl by mít zaplacené např. popelnice. Ptám se tedy, zda je povinností 
si svou vlastní popelnici zakoupit? 
Rezek – Místní poplatek musí hradit každý, i když nemá popelnici. 
Bártlová – Povinnost mít popelnici není nijak stanovena, není ani žádný způsob jak k tomu 
někoho donutit. V obci jsou navíc kontejnery, do kterých mohou občané svůj odpad ukládat. 
 
Chládková – V dodatku domovního řádu je uvedeno, že by v domě měla fungovat samospráva a 
pořádat schůze. Když na obecní úřad dorazila žádost ohledně úpravy parkoviště před domem čp. 
261 a pak se zpětně zjistilo, že s touto žádosti spousta lidí nesouhlasí, protože s ní jistí nájemníci 
obešli dveře a každému ji nechali podepsat aniž by se něco řešilo nebo projednávalo. Poté byla 



Vámi svolána schůzka, které jste se osobně zúčastnila společně s p. Dostálem a dopadla tak, že se 
celý dům rozhádal, protože nikdo netušil jak si to rozšíření představují ti nájemníci, kteří žádost 
podali. Oni to chtěli rozšířit k potoku, k čemuž bylo řečeno, že to nelze. Takže tu byl návrh rozšířit 
ho pod okny, tam kde vedou ty úzké chodníčky. S tím ale hodně nájemníků nesouhlasí a já chci 
upozornit na to, že ta hlína, tráva a keře, které v těch místech jsou, jsou majetkem Evy Chládkové. 
Vše jsem zakoupila ze svých peněz a pokud by se na tohle přistoupilo, sama si zařídím 
zlikvidování a odvoz. 
Bártlová – Tohle řešení byla další varianta, jak tu situaci řešit. Navíc se zjistilo, že to parkoviště 
v podstatě právně neexistuje. Protože se budou zaměřovat všechna parkoviště, dohodlo se, že se 
zaměří podle toho, jak je to v původním projektu a tam je to právě tak jak říkáte - bez té zeleně. 
Na tu schůzku jsme přišli s tím, že pokud chcete rozšířit parkoviště, rozšíříme ho tak, jak to bylo 
plánováno v projektu a jak je to i u ostatních domů v obci anebo to necháme tak, jak je to tam 
v současnosti a vy jste nám měli sdělit, jak jste se nakonec rozhodli. Dosud se nikdo neozval. 
Jediný p. Tomek za mnou přišel s tím, že s rozšířením nesouhlasí a že nikdy nedošlo k tomu, aby 
tam byl nedostatek parkovacích míst. Není to tedy tak, že by obec chtěla někomu nějak ublížit, ale 
obec čeká na to, až se vy v domě domluvíte. 
pí Chládková – Neobviňuji obce, já tvrdím, že neproběhla žádná schůzka, kde by se věc 
projednala. Sepsala se pouze žádost s tím, abyste to řešili vy. Při stěhování jsem si udělala 
průzkum a v té době tam bylo 11 aut, v dnešní době jich tam je stále 11. Myslím, že je to otázka 
služnosti a když někdo za někým přijede na návštěvu, zaparkuje si za jeho autem. Proto tedy 
nerozumím tomu, proč by se mělo parkoviště rozšiřovat. 
Bártlová – To já taky ne. Podnět k rozšíření parkoviště přišel z vašeho domu. 
Chládková – Ano, já jsem to jen chtěla uvést „na pravou míru“. Každý má své parkovací místo a 
hlídá si ho. 
 
Chládková – Dále držím v ruce sdělení od obecního úřadu ohledně řešení mé stížnosti na venčení 
psů kolem našeho domu a chtěla bych se zeptat, kde mají majitelé venčit své psy? 
Bártlová – Pozemky určené k venčení psů jsou stanoveny OZV a ta platí pro všechny občany naší 
obce. 
Chládková – Neplatí. Vy jste mi napsala, že tento problém/má stížnost byla tlumočena strážníkům 
městské policie a že ti provedli kontrolu a žádné hlášení o porušování OZV jste od nich prý 
neobdrželi. Není to pravdou, my máme fotografie z měsíce dubna, kde opakovaně majitelka 
bojového plemene pouští psa bez obojku, pes volně pobíhá kolem našeho domu. Strážníci provádí 
kontrolu tak, že zajedou na cestu vedoucí před naším domem, tam se obrátí a jedou zpátky. 
Bártlová – Popisem práce strážníků městské policie dle veřejnoprávní smlouvy je i kontrola 
dodržování OZV obce včetně OZV ohledně volného pohybu psů. Pokud mi strážník řekne, že 
provedl kontrolu a na nic nepřišel, nejsem oprávněná jeho šetření přezkoumávat. A pokud mi 
sdělí, že se nic neděje, tak já mu věřím a to samé napíšu i Vám. Pokud se tak ale děje a Vy máte 
fotografie, doneste je na obecní úřad, já je předám městské polici a oni si ten problém budou řešit, 
protože to mají v popisu práce. 
 
Chládková – Podala jsem také stížnost na zastavěné prostory v našem domě. Není mi jasné to, co 
jste napsala v záznamu ze schůzky: „Přítomní nájemníci se domnívají, že v domě neexistuje 
problém se zastavěnými prostory a není tedy nutné, aby obec stanovila hranice volného prostoru 
od plynoměrů a vodoměrů.“ Správný postup je takový, aby samospráva svolala schůzi a o tomto 
problému si promluvili a dohodli se na tom, jestli tam ty věci mohou být nebo ne. Ale nedělat to 
obráceně jako Vy. 
Bártlová – Paní Chládková, proč jste na té schůzi nebyla? 
Chládková – Já jsem se omluvila, byla jsem v zaměstnání. 
Bártlová – V pořádku, ale já Vám říkám, že ten kdo na schůzce byl, řekl, že tento problém 
neexistuje. Mám na to i svědky. 
Chládková – Já Vám ale nic neříkám, jen tvrdím, že jste zvolila obrácený způsob řešení. 
Bártlová – Obrácený způsob?! Já řešila konkrétně Vaši stížnost. Takže, já se mám nejdřív 
dotazovat, jestli jste si svolali v domě schůzi? 
Chládková – Samozřejmě, tak je to napsáno i v domovním řádu. 
Bártlová – A co když tu schůzi nesvoláte, pak mě osočíte, že neřeším Vaši stížnost. A jak Vás 



donutím, abyste schůzi v domě svolali? 
Chládková – Tak je to ale řečeno v domovním řádu. 
 
Chládková – Dále si pan Tomek chtěl pořídit soukromý satelit, jednal prý s někým z obecního 
úřadu a bylo mu řečeno, že to nelze. Jak to tedy je? 
Stránská – Pokud si pamatuji, takové žádosti jsme řešili, tedy spíše na Zámečku, a shodli jsme se 
na tom, že nebudeme povolovat individuální montáž satelitu, aby z těch domů nevznikala satelitní 
městečka, pokud si zažádali o „centrální satelit“, nikdy v tom nebyl problém. Na žádost pana 
Tomka si ale nepamatuji. 
Chládková – Panu Tomkovi satelit povolen nebyl, ale jiný nájemník (manželé Klenotovi) našeho 
domu si satelit namontoval bez toho, aniž by si nějakou žádost podal. Tímto tedy tuto skutečnost 
oznamuji. 
 
Chládková – Paní starostko Vy jste dala souhlas k tomu, aby byl vzrostlý keř odstraněn v době 
vegetačního klidu? 
Bártlová – Jaký vzrostlý keř? Teď Vám nerozumím, nevím o čem mluvíte. 
Chládková – Dobrá, to mi stačí. 
Kohoutová – Paní starostka takové souhlasy ani nedává. 
 
Podáno oznámení o závadách na domě čp. 261 – shnilé okapy, problém s ptačím trusem. 
Zastupiteli přislíbena prohlídka domu. 
 
Dále bylo požádáno o vyvěšení OZV o volném pobytu psů v domě čp. 261. 
 
Byl vznešen dotaz ohledně příspěvku na zeleň u domu čp. 261. Starostkou Lenkou Bártlovou 
odpovězeno, že žádost o příspěvek je samozřejmě možné podat. Zároveň sděleno, že žádnému 
z domů není v současnosti na zeleň přispíváno. 
 
Zasedání skončeno v 22.50 hod.



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/29/04/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) Rozpočtové opatření č. 3/2010, jehož předmětem je převod mzdových prostředků na nákup 

DHDM do bytu pro nenadálé události v souvislosti se snížením platu paní Kohoutové a 
oprava veřejného osvětlení. 

d) na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořizování 
změny územního plánu obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem 
Lanškroun. 

e) uzavření smlouvy o dílo č. 2010-1 mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a ing. arch. 
Petrem Kuldou – TIPOS se sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je změna č. 2 Územního plánu obce Rudoltice s tím, že úhradu nákladů za 
zpracování změny č. 2 UPO Rudoltice ponese v plné výši iniciátor změny č. 2, tj. JSK s.r.o. 
Moravská Třebová. 

f) uzavření kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi Obcí Rudoltice jako 
prodávající a oprávněnou z předkupního práva a R.S., bytem XXX, jako kupujícím a 
povinným z předkupního práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4293/8, 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 351.140,- Kč. 

g) uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako prodávající a  Antonínem Bartošem, 
bytem Šumperk, Svatováclavská 381/20 jako kupující, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 
4216/1, 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 
1 881 490,- Kč. 

h) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi OMEGA tech s.r.o. 
se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a obcí 
Rudoltice jako budoucím povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je oboustranný 
závazek smluvních stran uzavřít do 60-ti pracovních dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 
předloží budoucímu povinnému geometrický plán, kterým bude zaměřeno vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích p.č. 4245/1, 4245/65, 4245/64, 4245/63, 4245/62, 4245/59, 
4245/58, 4245/57 a 4245/56, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, kterým bude přesně 
vyznačen rozsah věcného břemene na těchto pozemcích, smlouvu o zřízení věcného 
břemene, kterou budoucí povinný z věcného břemene zřídí ve prospěch budoucího 
oprávněného věcné břemeno za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního a nadzemního vedení ve smyslu ust. § 104 odst. 1 písm. a) zák. č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. 

i) prodej p.p.č. 3349/3 a  3349/4, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a  kat. území Rudoltice u Lanškrouna, paní 
A.C., bytem XXX za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2. Veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 

j) záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, znázorněné ve výřezu z  kat. mapy, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, bezprostředně sousedící s p.p.č. 568/1, zapsané na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 

k) záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, bezprostředně sousedící s p.p.č. 551, zapsané na LV  
č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna. 

l) záměr prodeje části p.p.č. 4245/1, znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 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. 366/1, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 



n) záměr prodeje p.p.č. 365/3, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

o) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu či 
nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA  s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jehož 
předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 4 v budově čp. 263. – bod č. 3 písm. 
g) tohoto usnesení 

p) uzavření Dohody o přistoupení k závazku a Dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
jako věřitelem a L.K., nar. XXX, bytem XXX, jako dlužníkem, jejímž předmětem je 
přistoupení p. L.K. k závazku pana P.J., specifikovaného v čl. I dohody; uznání paní L.K. 
co do důvodů i výše dluh jako svůj pravý závazek vůči věřiteli a dále závazek paní L.K. 
uhradit svůj dluh vůči věřiteli ve splátkách, specifikovaných v čl. IV dohody, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

q) Ceník služeb obce Rudoltice s účinností od 1.5.2010, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
2) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
a) poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů ČMS okresu Svitavy na materiální zabezpečení 

Mistrovství ČR mladých hasičů ve hře PLAMEN. 
 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
a) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 203 N 02/50 mezi Pozemkovým fondem 
České republiky jako pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož předmětem je 
změna výše ročního nájemného za p.p.č. 3171/1, 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, a to na základě obnovy katastrálního operátu a s tím spojené opravy výměr 
jednotlivých pozemkových parcel. 

d) uzavření nájemní smlouvy mezi Pozemkovým fondem České republiky jako 
pronajímatelem a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož předmětem je přenechání p.p.č. 
849/7 a 849/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna do užívání za účelem nezemědělského využití 
– součást přístupové cesty, a to za roční nájemné ve výši 146,- Kč od 1.5.2010 na dobu 
neurčitou. 

e) žádost manželů A. a V.B., bytem XXX, ze dne 1.4.2010, ohledně odkupu části p.p.č. 
3446/13 a 3093/13. 
Zastupitelstvo obce konstatuje, že p.p.č. 3446/13 a 3093/13 budou zčásti dotčeny 
plánovanou cyklostezkou Lanškroun – Česká Třebová, resp. její I. etapy, a proto bude o 
této žádosti jednáno až po vybudování a geodetickém zaměření cyklostezky. 

f) výpověď z nájmu bytu, podanou p. I.P. z bytu č. 7 v domě čp. 607 dne 16.4.2010. 
g) výpověď z nájmu bytu, podanou p. Mgr. M.H. z bytu č. 4 v domě čp. 263 dne 28.4.2010. 
h) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 

obce ke dni 28.4.2010. 
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. e) tohoto usnesení 
b) starostku obce k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 

písm. f) tohoto usnesení 
c) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – bod č. 

1 písm. h) tohoto usnesení 
e) starostku obce k vyhotovení a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 
f) stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nového 

nájemníka – bod č. 3 písm. f) tohoto usnesení 
g) starostku obce k podpisu dodatku – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení 

 



5) Zastupitelstvo obce uděluje: 
a) souhlas společnosti OMEGA tech s.r.o. s uložením chráničky HDPE souběžně s trasou 

budoucího veřejného osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice a dále k budově ČD za 
podmínek, jejichž specifikace je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

6) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zmapovat majetkové poměry pod místními 

komunikacemi v katastru obce Rudoltice a předložit zastupitelstvu obce soupis vlastníků 
pozemků pod těmito komunikacemi. 

b) obecnímu úřadu sdělit skutečnost žadatelům – bod č. 3 písm. e) 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 části p.p.č. 3446/1, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, bezprostředně sousedící s p.p.č. 568/1, 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. j) tohoto usnesení 

d) 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. 3446/1, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, bezprostředně sousedící s p.p.č. 5551, 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. k) tohoto usnesení 

e) 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, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, 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 

f) 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. 366/1, 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. m) tohoto usnesení 

g) 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. 365/3, 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. n) tohoto usnesení 

 
7) Zastupitelstvo obce revokuje: 

a) své usnesení č. OZ/30/07/09 pod bodem m). 

8) Zastupitelstvo obce určuje: 
a) starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu 

obce Rudoltice. 
 

9) Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
a) na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení změny 
č. 2 územního plánu obce Rudoltice, jejímž předmětem bude: 

 
 Lokalita 1: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 4068 ze „zemědělsky obdělávané plochy“  
na „území smíšeného bydlení venkovského typu“ a  pozemku parc. č. 4069 z „plochy 
krajinné zeleně“ na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 2: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 4288/1 z „plochy urbanistické zeleně“  
na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 3: 



Změna funkčního využití pozemku parc. č. 18/1 z „území občanského vybavení“ a „plochy 
urbanistické zeleně“ na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 4: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 18/6 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území 
čistého bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 5: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 4483 ze „zemědělsky obdělávané plochy“  
na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 6: 

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 4212 a 4213 ze „zemědělsky obdělávané 
plochy“  na „území drobné výroby a výrobních služeb“ a pozemku parc. č. 4229 z „plochy 
urbanistické zeleně“ na „území drobné výroby a výrobních služeb“. 

Lokalita 7:  

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 2583/1 a 2583/6 ze „zemědělsky obdělávané 
plochy“  na „území čistého bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 8: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 688/1 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území 
smíšeného bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 9: 

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 767/1, 4469 a 4464 z „plochy urbanistické 
zeleně“ a z „plochy krajinné zeleně“ na „území smíšeného bydlení venkovského typu“. 

Lokalita 10: 

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 728 ze „zemědělsky obdělávané plochy“  
na „území čistého bydlení venkovského typu“.  

Lokalita 11: 

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 4221, 4222/1, 4222/2, 4220 a 4189  
ze „sportovní plochy“ na „území občanské vybavenosti“. 

Lokalita 12: 

Změna funkčního využití části pozemku parc. č. 4387 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ 
na „plochy průmyslové výroby“. 

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



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 25 --- ---       

Kohoutová Erika 25 --- ---       

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

Rezek Oldřich 23 --- 2       

Řehoř Ladislav --- --- ---       

Skalický Tomáš 24 --- 1       

Stránská Iva 25 --- ---       

Žáček Daniel 25 --- ---       

 



 
 

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 107 1 --- 

Kohoutová Erika 107 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 102 1 3 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 73 2 2 

Stránská Iva 107 1 --- 

Žáček Daniel 107 --- 1 


