
ZÁPIS 
z jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 27. 5. 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. 4 a 6 usnesení č. OZ/29/04/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Rudoltice na příští volební období 
7) Výsledky výběrového řízení na účetní spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
8) Finanční výbor – změna 
9) Žádost o navýšení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice 

10) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na vybavení školní družiny 
11) Žádost o čerpání z investičního fondu a převod z rezervního fondu do investičního fondu 

ZŠ a MŠ Rudoltice 
12) Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti obce za rok 2009 
13) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10011 
14) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4/2010 
15) Žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 

kraje 
16) Smlouva o dílo č. 664/2010 (GEPRO spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 
17) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu (Obec Rudoltice – RK 

MOZAIKA s.r.o.) 
18) Výběrové řízení na rekonstrukci a výstavbu veřejného rozhlasu v obci 
19) Výběrové řízení na rekonstrukci středu obce včetně asfaltizace autobusové točny a části 

místní komunikace (konec cyklostezky) 
20) Výběrové řízení na vybudování veřejného osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 

v části ležící na katastru obce 
21) Pozemky ve správě PF ČR pod místními komunikacemi v katastru obce 
22) Vypořádání majetkoprávních vztahů místní komunikace (M.Š.; J.B., M.B., J.M., I.S.) 
23) Prodej 2 částí p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
24) Prodej části p.p.č. 3446/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
25) Prodej p.p.č. 366/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
26) Prodej p.p.č. 365/3 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
27) Žádost o odstoupení od žádosti o odkup části p.p.č. 3446/1 (J. a D. J.) 
28) Žádost o prodloužení veřejného osvětlení (Z.J.) 
29) Žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště (TJ SOKOL Rudoltice) 
30) Petropavlovská pouť 
31) Výpovědi z nájmu bytu 
32) Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 18.5.2010, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce  

33) Diskuse 
 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Žáček, Kohoutová, Skalický 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Rezek 
 
 
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání: 
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném 



vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce 
zápisu. Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu 
k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva 
obce. 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání 20.15hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu do bodu Různé -  
o Návrhy předsedkyně kulturní komise (publikace „Dějiny Rudoltic a 

jejich vlastníků“, objednávka upomínkových předmětů k prodeji na 
pouti, informační letáček o obci, obnova designu obecního webu, žádost 
o odměnu za redakční práci na RZ) 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

       PRO:  5     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 
 
V 20.16hod. se dostavil zastupitel Rezek. 
 
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. 4 a 6 usnesení č. OZ/29/04/10 
 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. e) tohoto usnesení (změna ÚP) 

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

písm. f) tohoto usnesení 
- dosud nesplněno, neboť se dle informací z RK zájemce nedostavuje k podpisu kupní 

smlouvy  
c) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení 

- splněno 
d) starostku obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – bod č. 



1 písm. h) tohoto usnesení 
-  splněno 

e) starostku obce k vyhotovení a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení 
- splněno 

f) stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nového 
nájemníka – bod č. 3 písm. f) tohoto usnesení 
- splněno 

g) starostku obce k podpisu dodatku – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení 
- splněno 
 

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 
- splněno – dnes na programu 

b) obecnímu úřadu sdělit skutečnost žadatelům – bod č. 3 písm. e) tohoto usnesení (B.) 
- splněno 

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 
- splněno 

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. 551, 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 
- splněno 

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 
- splněno 

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 
- splněno 

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 
- splněno 

 
4) Stížnosti 
 
6/2010 – Stížnost nájemníků domu čp. 616 na p. Kubíčka a p. Kubíčkovou 
 
Dne 7.5.2010 podalo 10 nájemníků domu čp. 616 hromadnou stížnost na chování manželů 
Kubíčkových, a to z důvodu pozdních opileckých příchodů domů a pak následných hlučných 
výměn názorů mezi manželi, které končí hádkami a bitím. Velice často dochází k volání policie. 
Na domluvy nájemníků manželé Kubíčkovi nereagují. 
Na 17.5.2010 byli manželé Kubíčkovi pozváni na obecní úřad, nedostavili se. Dne 12.5.2010 – 
ihned po doručení pozvánky se však dostavila paní Kubíčková s tím, že neví, jestli zde 17.5.2010 



bude přítomna, a proto neví, zda přijde. Současně podala naopak stížnost na jiné nájemníky 
v domě. 17.5.2010 se telefonicky omluvil pan Kubíček s tím, že mu manželka předala pozvánku 
pozdě, a proto se nemohl uvolnit z práce. Na opakované jednání se prý dostaví. Na opakované 
jednání se však nedostavil ani jeden z manželů. 
Manželé Kubíčkovi budou tedy písemně vyzváni k tomu, aby se svého nevhodného chování 
v domě zdrželi s tím, že obec jako pronajímatel bytu má jednak ze zákona právo dát výpověď 
z nájmu bytu, pokud i přes výstrahu dochází k hrubému porušování dobrých mravů v domě, ale 
také není ze zákona povinna nájemní vztah uzavřený na dobu určitou s nájemcem prodloužit, a to 
bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Nájemníci domu čp. 616 budou uvědoměni o postupu obce a 
současně budou poučeni o tom, jak v takovýchto případech mají právo postupovat. (přivolat 
policii, obrátit se na oddělení přestupků MěÚ La, popř. na soud) 
Stížnost je uzavřena. 
 
7/2010 – Stížnost domu čp. 616 na velikou hromadu hlíny před domem – deponie ornice 
 
Jedná se o stížnost nájemníků domu čp. 616 na velikou hromadu hlíny před domem (deponie 
ornice). Hlína je zde uskladněna už hodně dlouho a nájemníky sužuje. Je velkým nebezpečím pro 
děti malé i velké. Starší kluci – ti agresivnější neustále hází hlínu na auta, která stojí v malé 
vzdálenosti na parkovišti. Auta jsou neustále špinavá od této hlíny, ale také hrozí rozbití předních i 
zadních skel. Žádají, aby hromada hlíny v krátkém čase zmizela anebo byla oplocena a zamezil se 
tak vstup na tuto hromadu hlíny. 
Stížnost není uzavřena, je projednávána s VISIONem. 
 
8/2010 – stížnost p. Tetjany Kubíčkové, Rudoltice 616 na štěkot psů v domě 
 
Paní Tetjana Kubíčková, která se již podruhé nedostavila k řešení stížnosti č. 6/2010 při zjištění, 
že je na ni podána stížnost od nájemníků v domě, chtěla ihned podat také stížnost na sousedy 
v domě ohledně štěkotu psů. Dle jejího sdělení proběhla tentýž týden v této věci i schůze v domě, 
kde se to řešilo. 
S ohledem na skutečnost, že se tato otázka v domě ve stejném období řešila schůzí nájemníků a i 
k té skutečnosti, že se stěžovatelka nedostavuje k projednávání stížnosti na její osobu, nebude tato 
stížnost řešena do doby vyřešení stížnosti 6/2010. 
 
9/2010 – adresováno k rukám místostarostky Eriky Kohoutové 
opakovaná stížnost manželů Chládkových a paní Jelínkové – porušování vyhlášky o volném 
pohybu psů 
 
Kohoutová – Stížnost včetně fotodokumentace byla předána přestupkovému oddělení MěÚ 
Lanškroun, tak i Městské policii Lanškroun. 
 
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  
 
30.4.2010 

• jednání s vedením PČR, OO, Lanškroun ohledně spolupráce  
• zajišťování pouti 

 
3.5.2010 

• příprava voleb 



• jednání s dodavateli pouťových atrakcí 
 
4.5.2010 

• jednání v RK Mozaika 
 
5.5.2010 

• jednání s místostarostkou a SÚS Lanškroun (čištění příkopů) 
• jednání ohledně vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, potřebným pro 

výstavbu poldru nad vesnicí 
• jednání s nájemnicí ohledně závady v bytě 
• jednání s nájemníkem ohledně dlužných plateb 

 
6.5.2010 

• pohovory s účastníky výběrového řízení na účetní VISIONu 
• schůzka okrskové volební komise k volbám do PS Parlamentu ČR 

 
7.5.2010 

• další jednání s dodavateli pouťových atrakcí 
• místní šetření v bytech na Zámečku – závady čp. 625, 620 
• kladení věnců 

 
10.5.2010 

• jednání s nájemníkem ohledně dlužného nájmu 
• příprava pouti 

 
11.5.2010 

• jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ ohledně Petropavlovské pouti 
 
13.5.2010 

• jednání ohledně výběrového řízení na rekonstrukci veřejného rozhlasu 
• schůzka s obyvateli lokality Zámeček ohledně hřiště 

 
14.5.2010 

• ½ dovolené 
• jednání v ČS a.s. 
• jednání s nájemníkem ohledně doložení chybně zasílaných plateb za nájem 

 
16.5.2010 

• schůze ohledně organizace pouti 
• zpracovávání podkladů pro zajištění uzavírky silnice III. třídy  

 
18.5.2010 

• jednání s nájemníkem ohledně vyklizení bytu  
• jednání se zástupcem RWE 

 
19.5.2010 

• příprava voleb do PS Parlamentu ČR 
• jednání se sponzory na Petropavlovskou pouť 
• jednání s nájemníkem ohledně neprodloužení nájemní smlouvy 
• jednání školské rady 

 
20.5.2010 

• jednání v AK Mohelnice 
 



21.5.2010 
• dovolená 

 
24.5.2010 

• jednání ve spol. CAMURRA Rudoltice 
• jednání s výborem pro hřiště v lokalitě Zámeček 

 
25.5.2010 

• celodenní seminář v HK – Problémy užívání veřejného prostranství a veřejných cest 
 
26.5.2010 

• příprava na zasedání OZ 
• jednání ohledně změny ÚP 
• jednání s obchodním manažerem firmy K4, Brno 
• jednání s nájemníky ohledně závad v bytě 

 
27.5.2010 

• příprava na zasedání OZ 
• jednání s nájemníkem ohledně vyklizení bytu 
• jednání se zástupcem firmy EKOLA České Libchavy 

 
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) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Rudoltice na příští volební období 
 
Bártlová – Na stávajícím volebním období, tedy v r. 2006, bylo voleno 9 členů zastupitelstva 
obce. § 67 a 68 zák. o obcích hovoří takto:  
 
§ 67 
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období 
stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do 
zastupitelstev v obcích. 
 
§ 68 
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu 
obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo  
v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části 
 
do 500 obyvatel - 5 až 15 členů 
nad 500 do 3000 obyvatel - 7 až 15 členů 
nad 3000 do 10000 obyvatel - 11 až 25 členů 
nad 10000 do 50000 obyvatel - 15 až 35 členů 
nad 50000 do 150000 obyvatel - 25 až 45 členů 
nad 150000 obyvatel - 35 až 55 členů 
 
(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního 
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce 
uveřejněn způsobem v místě obvyklým. 
 



(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu 
roku, v němž se konají volby. 
 
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů 
zastupitelstva obce v končícím volebním období. 
 
Bártlová – Orgány obce podle zákona o obcích jsou mj. zastupitelstvo obce a rada obce. Do 
současné doby v naší obci omezené pravomoci rady obce vykonával starosta, neboť se s ohledem 
na nízký počet počtu členů zastupitelstva rada obce nevolila. Radu obce považuji v naší obci už 
jen s ohledem na skutečnost, že k 1.1.2010 byl počet obyvatel obce 1546, za potřebnou. Pro to, 
aby v naší obci byla Rada obce jako další orgán volena, je třeba, aby zastupitelstvo mělo 
minimálně 15 členů – viz citace § 99 zák. o obcích. 
 
§ 99 
 
 (1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 
činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce 
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 
 
 (2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento 
zákon jinak (§ 102 odst. 4). 
 
 (3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení  
z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí  
v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. 
 
 (4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává 
být i členem rady obce. 
 
Bártlová – Podotýkám, že nejvyšším orgánem obce zůstává i v případě 15tičlenného zastupitelstva 
zastupitelstvo obce. Rada obce se tedy zodpovídá zastupitelstvu stejně tak, jako tomu bylo dosud u 
starosty. V případě, že bude schváleno 15tičlenné zastupitelstvo, budou zastupitelé ze svých řad 
volit 5tičlennou radu, která se skládá ze starosty, místostarosty a dalších 3 radní. Pravomoci obou 
orgánů (zastupitelstva, rady) vymezuje zákon o obcích v § 84 a 85 (zastupitelstvo) a § 102 (rada). 
S ohledem na výše uvedené navrhuji tedy schválit na příští volební období, tj. období 2010-2014 
15 členů zastupitelstva obce, což bude mít mj. za následek i volbu rady obce. Jak jsme tu slyšeli, 
pokud nebudeme rozhodovat vůbec, zůstane zastupitelstvo v příštím volebním období 9-ti členné. 
 
Rezek – Myslím, že je to logické v souvislosti s tou bytovou výstavbou a bylo by vhodné, kdyby 
to zvýšení počtu členů zastupitelstva, proběhlo tak, že se v zastupitelstvu objeví právě i obyvatelé 
Zámečku. Což se asi 100% nepodaří, ale možná se mýlím a tímto aktem dáme těmto lidem 
příležitost vstoupit do toho rozhodování. Myslím, že je to správný krok a já ho budu podporovat. 
Bártlová – Já vidím důležitost vzniku rady také v tom, že v tuto chvíli v situacích, kde starosta 
vykonává výhradní pravomoci rady, rozhoduje o věcech, kde by dle mého názoru neměl 
rozhodovat sám. Např. komu se přidělí byt. V tuto chvíli je to u nás výhradní pravomoc starosty, 
což se mi zdá nesmyslné. Nebo je jeho výhradní pravomocí plnit vůči organizacím zřízeným obcí 
úkoly zřizovatele. Myslím si, že pokud se dělají v tomto směru nějaká rozhodnutí, měla by být 
kolektivního rázu a nikoliv rozhodnutím jednoho člověka. Vždyť, pokud je zřizovatelem 
organizace obec,  rozhodlo o jejím zřízení zastupitelstvo jako kolektivní orgán.  
Rozhodnutí zastupitelstva o stanovení počtu zastupitelů je nutné do dvou dnů vyvěsit na úřední 
desce. V usnesení nenavrhuji povinnost takto učinit, neboť tato povinnost vyplývá přímo ze 
zákona. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje v souladu s ust. § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb.,  



o obcích (obecní zřízení), na příští volební období počet volených členů zastupitelstva obce 
Rudoltice na 15 členů. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
7) Výsledky výběrového řízení na účetní spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Bártlová – Ve výběrovém řízení na účetní spol. VISION Rudoltice s.r.o. zvítězila p. Bednářová 
Libuše, bytem XXX. Do své funkce nastupuje od 1.6.2010. Paní Bednářová bude v pozici účetní 
VISION Rudoltice s.r.o. a na základě mandátní smlouvy bude provádět účetnictví STAVBY 
Rudoltice zastupovat účetní obce. Po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice zůstane vedení 
účetnictví této příspěvkové organizace ve stavu jako doposud. 
 
Skalický – Podepsala p. Bednářová už tu smlouvu jestli nastoupí? 
Bártlová – Pokud vím, tak ji ještě nepodepsala. Myslím, že jsou s jednatelem spol. VISION 
domluveni na pondělí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky obce ohledně výsledků výběrového řízení 
na účetní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
8) Finanční výbor – změna 
 
Bártlová – V souvislosti s přijmutím nové účetní do spol. VISION Rudoltice bude v případě, že se 
osvědčí, po jejím zapracování navržena na člena finančního výboru obce. V tuto chvíli tedy pouze 
navrhuji stanovit finančnímu výboru provádění pravidelných čtvrtletních veřejnosprávních kontrol 
u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, a to od období, za které veřejnosprávní kontrola 
dosud neproběhla, což je od IV. čtvrtletí roku 2009. 
 
Rezek – Myslím si, že bude dobré, když bude ve výboru další ekonom. Členkou je i např. paní 
Žáčková, která se ale v současnosti dlouhodobě zdržuje mimo bydliště a o ní jsme se dost 
„opírali“ z hlediska jejich zkušeností z oboru účetnictví atd. a já tento úkol, pokud bude 
zastupitelstvem schválen, příjmu. 
 
pí Havlenová – Chci jen podotknout, že toto pondělí 24. května t.r. byla u nás FÚ v Ústí nad Orlicí 
provedena kontrola a proběhla bez jakýkoliv připomínek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru provést veřejnosprávní kontrolu příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, týkající se hospodaření příspěvkové organizace podle zák. č. 
250/2000 Sb., prověření skutečností rozhodných pro vynakládání veřejných výdajů a prověření a 
vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, a to za období 
IV. čtvrtletí roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 nejpozději do 31.7.2010 a za období II. a III. 
čtvrtletí roku 2010 nejpozději do 31.10.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  1 (Skalický) 



ZDRŽEL SE:  0 
 
9) Žádost o navýšení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
Bártlová – ZŠ a MŠ Rudoltice požádala o navýšení rozpočtu školy o částku 11 tisíc Kč, a to 
z důvodu konání 13. ročníku atletických přeborů, které pořádá škola. Podobně jako v loňském 
roce, i letos navrhuji poskytnout škole prostředky z rozpočtu obce na atletické přebory formou 
účelově určené dotace a stanovit termín, do kdy je povinna tuto dotaci škola obci vyúčtovat.  
 
Havlenová – V loňském roce jsme měli peníze na atletické přebory přímo v rozpočtu.  
Bártlová – Ano, máte pravdu. Účelová dotace byla poskytnuta na příjezd Poláků. 
 
Skalický – Nebude pak např. problém v tom, že se místo koblihů zakoupí sladké rohlíky, když se 
jedná o účelovou dotaci? 
Bártlová – Nebude. Je to účelová dotace v souvislosti s konáním 13. ročníku atletických přeborů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a mateřské škole 
Rudoltice z rozpočtu obce ve výši 11.000,- Kč v souvislosti s konáním 13. ročníku atletických 
přeborů, konaných v Rudolticích dne 9.6.2010. 
Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve 
výši 11.000,- Kč nejpozději do 30.9.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
10) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na vybavení školní družiny 
 
Bártlová – ZŠ a MŠ Rudoltice žádá o navýšení rozpočtu školy o částku 55 tisíc Kč, a to na 
vybavení školní družiny, když KÚ Pardubického kraje schválil navýšení její kapacity z 30 dětí na 
60 dětí. V souvislosti s navýšením kapacity vzalo zastupitelstvo na vědomí zvýšené náklady 
s tímto spojené. Předpokládanými výdaji jsou dle paní ředitelky: 

- nákup stolních her, stavebnic, hraček…. 20 000 Kč 
- nákup koberce ….. 15 000 Kč 
- nákup skříňky na hračky ….. 15 000,- Kč 
- nákup barevné sady videotelefon + kamerová jednotka …. 5 000,- Kč 

 
Ředitelka školy pí Havlenová konstatuje předpokládané výdaje v souvislosti s navýšením kapacity 
školní družiny. 
 
Skalický – Mohu se zeptat, zda-li je ta cena za videotelefon a kamerovou jednotku včetně 
montáže? 
pí Havlenová – Je to cena bez montáže. 
Skalický – Nevím, jestli by nebylo vhodné navýšit tu částku ještě o cenu za montáž. Odhaduji, že 
cena montáže bude v rozmezí 3.000 – 5.000,- Kč. Např. ty skříňky si namontujete sami, ale tohle 
určitě ne. 
pí Havlenová – U ceny těch koberců také není cena za potažení. Jsou to všechno ceny bez práce. 
Bártlová – Vzhledem k tomu, že to navrhuji opět jako účelově určenou dotaci, tak to můžeme 
navýšit s tím, že po vyúčtování se nějaká částka buď vrátí nebo ne. A o kolik byste to tedy chtěli 
navýšit? na 70.000,- Kč ? 
Rezek – A to by nešlo, že by ta částka zůstala stejná a kdyby došlo k nějakým dalším výdajům…? 
Skalický – Jenže to bychom to museli schvalovat znovu. 
Bártlová – Muselo by se to znovu schválit. Navrhuji, abychom to schválili vyšší s tím, že při 
vyúčtování se uvidí. 



Rezek – To se bude realizovat vše v jednom měsíci? 
Bártlová – Nevím, do 1.9.2010. 
Rezek – Myslím, že tu částku jste museli zvážit nebo jste si to promysleli. Vyšla ta částka od Vás, 
paní ředitelko? 
pí Havlenová – Ano, určitě ale je pravdou, že jsem do toho nepromítla cenu za práci. 
Rezek – To si vzpomenete i na další věci a ta částka bude neustále narůstat. 
Skalický – Takže koberce necháme ve škole srolované a škola bude čekat než schválíme částku a 
kdo je položí? 
Rezek – Když o to žádají, tak museli tu částku zvážit. 
pí Havlenová – Je to moje chyba, uvedené částky jsou pouze za ty určité věci, není tam uvedena 
práce. 
Rezek – Říkám to jen proto, že náš rozpočet už je dost napjatý a není to jednoduchá záležitost. 
Musíme zvažovat každou korunu i když chápu, že navýšení kapacity z 30 na 60 dětí nás bude něco 
stát. 
pí Havlenová – Já bych tedy poprosila, aby se ta částka navýšila na 70.000,- Kč a my se budeme 
snažit, aby nám tato částka vystačila. 
 
Bártlová -  Navrhuji tuto částku tedy poskytnout jako účelově určenou dotaci s tím, že bude 
vyúčtována ve shodném termínu, jako dotace předešlá, tzn. do 30.9.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a mateřské škole 
Rudoltice z rozpočtu obce ve výši 70.000,- Kč v souvislosti s navýšením kapacity školní družiny 
z 30 dětí na 60 dětí. 
Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve 
výši 70.000,- Kč nejpozději do 30.9.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

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

 
11) Žádost o čerpání z investičního fondu a převod z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a 
MŠ Rudoltice 
 
Bártlová – ZŠ a MŠ Rudoltice žádá o svolení čerpat v roce 2010 z investičního fondu a převod 
z rezervního fondu do investičního fondu školy. Žádost se opírá o to, že škola bude pořizovat 
konvektomat včetně gastronádob, jehož předběžná cena činí 230 000 Kč. ZŠ a MŠ žádá obec  
o svolení čerpat v roce 2010 prostředky z investičního fondu školy, a to v maximální výši 
173 127,- Kč a dále žádá o převod částky 48 467,24 Kč z rezervního fondu školy na investiční 
fond školy. Tato částka bude taktéž použita na výše uvedený nákup.  
 
Vedoucí školní jídelny pí Jílková předložila zastupitelům katalog s nabídkou konvektomatů a 
seznámila je se situací ve školní jídelně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce dává souhlas Základní škole a mateřské škole Rudoltice k čerpání finančních 
prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 2010 ve výši 173 127,- Kč, a to za 
účelem nákupu konvektomatu do školní jídelny. 
Zastupitelstvo obce dává souhlas Základní škole a mateřské škole Rudoltice k převodu částky 
48 467,24 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice na investiční fond ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 
2010, a to za účelem nákupu konvektomatu do školní jídelny. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 



ZDRŽEL SE:  0 
 
12) Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti obce za rok 2009 
 
účetní obce - Jašniaková – Jedná se o převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti z účtu 
431 80 (Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 80 (nerozdělený zisk minulých 
let) ve výši 9 579 513,23 Kč. Jedná se víceméně a takovou „kosmetickou úpravu“, protože účet 
431 se musí během roku vynulovat. Je to jen takové přesunutí z rohu do roku, nevím jak jinak 
bych vám to vysvětlila. Dokonce k tomu ještě nevyšel ani žádný metodický pokyn jak to udělat. 
Přešli jsme totiž na nové účetnictví státu a zatím to nikdo nikde neřešil. Dnes jsem se v jedné 
publikaci dočetla, že snad ani není povinností to schvalovat, ale říkala jsem si, že když už to na 
tom programu zastupitelstva je a aby nám to někdy nějaký audit nevytknul, bude lepší to schválit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti z účtu 431 80 
(Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 80 (nerozdělený zisk minulých let) ve 
výši 9 579 513,23 Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
13) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10011 
 
Bártlová – Rozpočtovým opatřením Pardubického kraje č. 10011 byly poskytnuty neinvestiční 
účelové dotace z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na dny 28. a 29. května 2010, a to v celkové 
výši 16.600,- Kč. Poskytnuté prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se 
státním rozpočtem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10011, kterým dochází 
k poskytnutí neinvestiční účelové dotace z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na dny 28. a 29. května 2010, 
a to ve výši 16.600,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
14) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4/2010 
 
Bártlová – V souvislosti s rozpočtovým opatřením PK je tedy dále nutné schválit Rozpočtové 
opatření obce Rudoltice č. 4/2010, kterým uvedené finanční prostředky přijmeme do svého 
rozpočtu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4/2010, jehož předmětem je 
navýšení příjmů i výdajů rozpočtu obce v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v r. 2010, a to ve výši 16.600,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 



ZDRŽEL SE:  0 
 
15) Žádost o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje 
 
Bártlová – Správce obecních lesů p. Zdeněk Papík předložil obci Žádost o poskytnutí finanční 
podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, kterou vypracoval a požádal o její 
podání na krajský úřad. Žádost musela být podána v co nejkratší lhůtě, dle jeho slov byly v tu 
chvíli pro tyto účely volné finanční prostředky. Žádost zní na částku 34 290,- Kč. Navrhuji její 
schválení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření 
v lesích podle písmene B Zásad pro poskytování podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Pardubického kraje, a to ve výši 34 290,- Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
16) Smlouva o dílo č. 664/2010 (GEPRO spol. s r.o. – Obec Rudoltice) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu smlouvu o dílo č. 664/2010, a to na dodávku a údržbu 
geografického informačního systému MISYS. Jedná se o aktualizační poplatky programu MISYS 
ve výši 2100 Kč a dále pravidelně čtvrtletně aktualizace dat katastru nemovitostí, což je celkem 
1 175 Kč čtvrtletně. (Jedná se o úkony aktualizací dat katastru, které bude společnost GEPRO pro 
obec provádět. Samotná data katastru máme zdarma!) 
 
Konstatovány předchozí smlouvy, uzavřené se společností GEPRO spol. s r.o.: 
Dne 22.7.2009 byla uzavřena licenční smlouva na převod práv k užívání počítačového 
programového vybavení a dat – program MISYS. 
Dne 16.9.2009 byla uzavřena smlouva o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů katastru 
nemovitostí vedených v el. podobě – smlouva o předávání dat ČÚZK 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 664/2010 na dodávku a údržbu 
geografického informačního systému MISYS mezi GEPRO spol. s r.o. jako zhotovitelem a Obcí 
Rudoltice jako objednatelem, jejímž předmětem je nárok na aktualizace programového vybavení, 
průběžná odborná pomoc a zaškolení pracovníků objednatele, a dále provádění aktualizací dat 
katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

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

 
17) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu (Obec Rudoltice – RK 
MOZAIKA s.r.o.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu obce dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu bytu, a to na byt č. 11 v domě čp. 261. Nájemnice si podala žádost o přidělení bytu 
v lokalitě Zámeček. Na nový byt s ní bude již od 1.6.2010 uzavřena nájemní smlouva, a proto je 
třeba uzavřít dodatek s RK MOZAIKA na zprostředkování pronájmu původního bytu, tedy bytu 
261/11. 
 



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. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, 
jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 11 v budově čp. 261. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
18) Výběrové řízení na rekonstrukci a výstavbu veřejného rozhlasu v obci 
 
Bártlová – Z webových stránek Pardubického kraje bylo zjištěno, že naše obec získala v rámci své 
žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – dotační titul č. 3 – dotaci na 
rekonstrukci a výstavbu veřejného rozhlasu v obci ve výši 100 000,- Kč. Celkové náklady na tuto 
investiční akci byly předběžně v rámci žádosti stanoveny na necelých 600 tisíc Kč. V rozpočtu 
obce je na tuto investiční akci vyhrazeno 400 tisíc Kč. Výše dotace je v podstatě shodná s výší 
dotací ostatních žadatelů, částky se pohybovaly od 72 tisíc do 120 tisíc Kč. Dotazovala jsem se 
radní Pardubického kraje, která má tento Program na starosti, kdy bude zaslána smlouva o 
poskytnutí dotace. Toto by mělo proběhnout během několika příštích dní. 
 
Navrhuji tedy zastupitelstvu vyhlásit výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky, a to 
formou nabídkového řízení, tzn. že obec osloví 5 potencionálních dodavatelů této veřejné 
zakázky. Obec tak bude postupovat v souladu s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (obecné výjimky z působnosti zákona), kdy „zadavatel 
není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je 
však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.“ Veřejná zakázka malého rozsahu je taková veřejná 
zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne limitu 2 mil. Kč bez DPH u veř. zakázek na 
dodávky a na služby a limitu 6 mil. Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce. 
Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadavatelé nejsou povinni postupovat podle 
zákona, veřejný zadavatel je nicméně povinen při zadávání těchto zakázek dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - § 6 zákona. 
 
Konstatovány zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Bezdrátový rozhlas pro 
obec Rudoltice“ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Bezdrátový rozhlas pro obec Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas pro obec Rudoltice“ 
hodnotící komisi v následujícím složení: 
Předseda komise: Oldřich Rezek 
Členové komise: Tomáš Skalický, Michal Petráň 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
19) Výběrové řízení na rekonstrukci středu obce včetně asfaltizace autobusové točny a části místní 
komunikace (konec cyklostezky) 



 
Bártlová – Navrhuji vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci středu obce a dále na asfaltizace 
autobusové točny a části místní komunikace – konec cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. 
V rozpočtu obce bylo na rekonstrukci středu obce vyčleněno 600 tisíc Kč. Předpokládaná cena 
této veřejné zakázky se pohybuje kolem 400 tisíc Kč bez DPH.  = veřejná zakázka malého rozsahu 
(viz citace výše). 
 
Dále navrhuji vyhlásit výběrové řízení na asfaltizace: autobusová točna, dokončení asfaltizace 
místní komunikace – ukončení cyklostezky (projekt) + páteřní komunikace na Zámečku a 
parkoviště u 4domků. Předpokládaná cena této veřejné zakázky je max. 1 500 000 Kč bez DPH = 
veřejná zakázka malého rozsahu (viz citace výše). 
 
Konstatovány zadávací podmínky obou veřejných zakázek. 
 
pí Macháčková – Je v tom zahrnuta i úprava okolo pomníku? 
Bártlová – Ne, to není. Tohle jsem tedy neřešila, ale myslím si, že se na to dají získat nějaké 
dotace. Mohu se na to podívat. 
 
Po přednesu návrhu usnesení žádá zastupitel Skalický o změnu ve složení komise. V návrhu 
usnesení je uveden jako předseda hodnotící komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce středu 
obce Rudoltice“. Na předsedu komise se necítí. 
 
Bártlová – Na předsedu hodnotící komise tedy navrhuji zastupitele Žáčka. Zastupitel Skalický 
bude členem komise. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce středu obce Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro výběrové řízení „Rekonstrukce středu obce Rudoltice“ hodnotící 
komisi v následujícím složení: 
Předseda komise: Dan Žáček 
Členové komise: Tomáš Skalický, Libor Dostál 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Asfaltizace vybraných úseků obecních komunikací, Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, které 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro výběrové řízení „Asfaltizace vybraných úseků obecních 
komunikací, Rudoltice“ hodnotící komisi v následujícím složení: 
Předseda komise: Oldřich Rezek 
Členové komise: Iva Stránská, Libor Dostál 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
20) Výběrové řízení na vybudování veřejného osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice v části 
ležící na katastru obce 
 
Bártlová – V souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Lanškroun – Rudoltice je nutné dále 
vyhlásit výběrové řízení na vybudování veřejného osvětlení podél této cyklostezky, a to v rozsahu, 



ležícím na katastru naší obce. Vybudování veřejného osvětlení není způsobilým nákladem 
z pohledu dotace, a proto si jej každá obec na svém katastru bude hradit ze svého. Na tuto zakázku 
musí být vybrány 2 firmy, a to na zemní práce a na dodávku a montáž osvětlení. Předpokládaná 
celková výše obou těchto veřejných zakázek odpovídá taktéž veřejné zakázce malého rozsahu (do 
2 mil. Kč bez DPH) – viz citace výše. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice – úsek Rudoltice – provedení zemních 
prací“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice – úsek Rudoltice, dodávka a montáž 
osvětlení“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrových řízení jménem obce 
Rudoltice. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro výběrové řízení „Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – 
Rudoltice – úsek Rudoltice, zemní práce“ a pro výběrové řízení „Veřejné osvětlení cyklostezky 
Lanškroun – Rudoltice – úsek Rudoltice, dodávka a montáž osvětlení“ hodnotící komisi 
v následujícím složení: 
Předseda komise: Erika Kohoutová 
Členové komise: Iva Stránská, Libor Dostál, Oldřich Rezek 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
21) Pozemky ve správě PF ČR pod místními komunikacemi v katastru obce 
 
Bártlová – Od 1. ledna 2010 vstoupila v účinnost novela zákona o Pozemkovém fondu (novela 
zákon č. 299/2009 Sb.) č. z. 569/91 Sb., která se dotýká pozemků pod komunikacemi 
 
§ 2 Zákona o Pozemkovém fondu ČR  
 (7) Pozemkový fond bezúplatně převede silniční pozemky, které má ve správě podle zvláštního 
právního předpisu  
a) pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje, který tyto silnice vlastní, 
b) pod místními komunikacemi do vlastnictví obce, která tyto místní komunikace vlastní. 
V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru 
nemovitostí České republiky v podobě parcely, musí převodu silničního pozemku předcházet 
jeho rozdělení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku hradí 
nabyvatel. 
(8) Pro silniční pomocné pozemky a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo související se 
silničními pozemky podle odstavce 7 písm. a) a b) platí odstavec 7 obdobně. 
 
Konstatován seznam pozemků ve správě PF ČR pod místními komunikacemi v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, vypracovaný spol. VISION Rudoltice s.r.o., které toto bylo uloženo zastupitelstvem 
obce na minulém zasedání zastupitelstva. 
 
Navrhuji proto požádat PF ČR o bezúplatný převod těchto pozemků či jejich částí do vlastnictví 
obce, a to ve smyslu ust. § 2 zák. o PF (viz výše) 
 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce Rudoltice o bezúplatný převod pozemků, popř. jejich 
částí, které se nacházejí pod místními komunikacemi ve vlastnictví obce, a to dle seznamu 
pozemků ve správě PF ČR pod místními komunikacemi v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce ke zpracování a podpisu žádosti o bezúplatný převod 
pozemků, popř. jejich částí směřované Pozemkovému fondu České republiky. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
22) Vypořádání majetkoprávních vztahů místní komunikace (M.Š.; J.B., M.B., J.M., I.S.) 
 
 
Bártlová – Důvodem vypořádání majetkoprávních vztahů k místní komunikaci je získání pozemku 
pod touto komunikací do vlastnictví obce tak, aby obec na této komunikaci mohla provádět 
údržbu a její opravy. 
 
§ 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. 
 
Bártlová – Navrhuji proto následující úkony: 
 

1) zveřejnit záměr prodeje na část p.p.č. 3211/3 (dle GP nově vzniklá p.p.č. 3211/6 (125 m2), 
a to dle žádosti p. M.Š. 

2) schválit koupi části p.p.č. 728 (dle GP nově vzniklá p.p.č. 728/2) od p. M.Š. za cenu 15,-
Kč/m2, která byla sjednána dohodou (348 m2 – 5 220,- Kč). 

3) schválit koupi části p.p.č. 739 (dle GP nově vzniklá p.p.č. 739/2) od p. J.M.,  I.S., M.B. a 
J.B. za cenu 20,- Kč/m2, která byla sjednána dohodou (67 m2 – 1340,- Kč). 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3211/3, 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. 3211/3, 
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. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi p.p.č. 728/2 o výměře 348 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemků č. 956-17/2010 z p.p.č. 728,  zapsané na LV č. 457 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to od p. 
M.Š., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2, tj. celkem za 5.220,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 



Zastupitelstvo obce schvaluje koupi p.p.č. 739/2 o výměře 67 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemků č. 956-17/2010 z p.p.č. 739,  zapsané na LV č. 456 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to od p. 
J.M., bytem XXX, I.S., bytem XXX, M.B., bytem XXX a J.B., bytem XXX, za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2, tj. celkem za 1 340,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
23) Prodej 2 částí p.p.č. 4245/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
Bártlová – Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje na 2 části p.p.č. 4245/1. Jedná se o 
přístupové cesty k pozemku 4288/1. V prvém případě se jedná o p.p.č. 4245/79 o výměře 339 m2, 
která vznikla rozdělením dle GP č. 968-57/2010 z pozemkové parcely 4245/1. Záměr prodeje byl 
zveřejněn na ÚD obecního úřadu ve dnech 1.4.2010 do 19.4.2010. V době zveřejnění nebyla 
podána žádná jiná nabídka, kromě žádosti p. L.D. Navrhuji proto žádosti vyhovět a pozemkovou 
parcelu žadateli prodat za cenu, stanovenou ve ZP č. 3741-069/10 ze dne 19.5.2010, zpracovaného 
ing. Miloslavem Ženkou se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
 
Další částí p.p.č. 4245/1 je p.p.č. 4545/80 o výměře 161 m2, která taktéž vznikla rozdělením dle 
GP č. 968-57/2010 z pozemkové parcely 4245/1. Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD obecního 
úřadu ve dnech 7.5.2010 do 24.5.2010. V době zveřejnění nebyla podána žádná jiná nabídka, 
kromě žádosti p. M.Š. Navrhuji proto žádosti vyhovět a pozemkovou parcelu žadateli prodat za 
cenu, stanovenou ve ZP č. 3743-071/10 ze dne 19.5.2010, zpracovaného ing. Miloslavem Ženkou 
se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 4245/79 o výměře 339 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemku č 968-57/2010 z p.p.č. 4245/1, 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. 
L.D., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 51.560,- Kč, stanovenou znaleckým 
posudkem č. 3741-069/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – 
ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 4245/80 o výměře 161 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemku č 968-57/2010 z p.p.č. 4245/1, 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. 
M.Š., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 24.490,- Kč, stanovenou znaleckým 
posudkem č. 3743-071/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – 
ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
24) Prodej části p.p.č. 3446/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová – Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, která 



bezprostředně sousedí s p.p.č. 568/1. Jedná se o p.p.č. 3446/16 o výměře 201 m2, která vznikla 
rozdělením dle GP č. 965-49/2010 z pozemkové parcely 3446/1. Záměr prodeje byl zveřejněn na 
ÚD obecního úřadu ve dnech 7.5.2010 - 24.5.2010. V době zveřejnění nebyla podána žádná jiná 
nabídka, kromě žádosti manželů B. Navrhuji proto žádosti vyhovět a pozemkovou parcelu 
žadatelům prodat za cenu, stanovenou ve ZP č. 3732-060/10 ze dne 27.4.2010, zpracovaného ing. 
Miloslavem Ženkou se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
 
V souvislosti s prodejem této pozemkové parcely předložili žadatelé o koupi sérii fotografií stavu 
této pozemkové parcely. Na pozemku se nachází nejrůznější odpad, který obec samozřejmě na 
vlastní náklady odstraní. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3446/16 o výměře 201 m2, vzniklé na základě GP pro 
rozdělení pozemku č 965-49/2010 z p.p.č. 3446/1, 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 
manželům M. a R. B., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 12.600,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem č. 3732-060/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, 
znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
Zastupitelstvo obce ukládá společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajištění úklidu směsného odpadu, 
nacházejícího se na předmětné p.p.č. 3446/16. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
25) Prodej p.p.č. 366/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Bártlová – Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schvalovali zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 
366/1, o nějž projevil zájem pan J.K. Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD obecního úřadu ve 
dnech 7.5.2010-24.5.2010. V době zveřejnění nebyla podána žádná jiná nabídka, kromě žádosti p. 
J.K. Navrhuji proto žádosti vyhovět a pozemkovou parcelu žadateli prodat za cenu, stanovenou ve 
ZP č. 3742-070/10 ze dne 18.5.2010, zpracovaného ing. Miloslavem Ženkou se sídlem Česká 
Třebová, Moravská 2103. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 366/1 o výměře 439 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. J.K., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 23.790,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem č. 3742-070/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, 
znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

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

 
26) Prodej p.p.č. 365/3 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 



 
Bártlová – Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schvalovali zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 
365/3, o nějž projevil zájem pan S.J.. Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD obecního úřadu ve 
dnech 7.5.2010-24.5.2010. V době zveřejnění nebyla podána žádná jiná nabídka, kromě žádosti p. 
Slavomíra Jansy. Navrhuji proto žádosti vyhovět a pozemkovou parcelu žadateli prodat za cenu, 
stanovenou ve ZP č. 3740-068/10 ze dne 18.5.2010, zpracovaného ing. Miloslavem Ženkou se 
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 365/3 o výměře 158 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. S.J., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 8.560,- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem č. 3740-068/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, 
znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

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

 
27) Žádost o odstoupení od žádosti o odkup části p.p.č. 3446/1 (J. a D. J.) 
 
Bártlová – Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, která 
bezprostředně sousedí s p.p.č. 551. P.p.č. 3446/1 o výměře 354 m2 vznikla rozdělením dle GP č. 
965-49/2010 z původní pozemkové parcely 3446/1 o výměře 555 m2. Dne 12.5.2010 byla 
obecnímu úřadu doručena žádost o odstoupení od žádosti o odkup pozemku podané dne 4.4.2010, 
a to z důvodu nesouhlasu s navrhovanou prodejní cenou pozemku. Záměr prodeje této části 
pozemkové parcely byl zveřejněn na ÚD ve dnech 7.5.2010-24.5.2010. Obec nechala zpracovat 
ZP č. 3731-059/10, kterým byla stanovena cena pozemku na částku 22.150,- Kč.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení manželů J. a D.J., bytem XXX, od záměru koupě 
části p.p.č. 3446/1 z důvodu nesouhlasu s navrhovanou prodejní cenou pozemku, stanovenou ZP č. 
3731-059/10, zpracovaným ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady 
nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
28) Žádost o prodloužení veřejného osvětlení (Z.J.) 
 
Bártlová – 28.4.2010 byla podána žádost o prodloužení veřejného osvětlení na cestě mezi p. 
Jašniakem, Vančovými a Klímovými a dále o umístění zrcadla na lampu veřejného osvětlení na 
křižovatce u Benešů.  
 
Konstatována žádost ze dne 27.4.2010. 
 
Skalický – Není tam potřeba pro to dopravní zrcadlo nějaká výjimka? 
Bártlová – Jako dopravní výjimka? To netuším. 
Skalický – U nás v Lanškrouně máme taky dopravní zrcadlo a jen když jsme ho chtěli pootočit, 



tak se o to muselo zažádat. 
Bártlová – To není problém zjistit, udělám dotaz na „dopravku“. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce konstatuje, že finanční prostředky pro budování veřejného osvětlení na 
katastru obce jsou v roce 2010 vyčleněny pro veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, 
jehož předpokládaná výše se pohybuje řádově 1,5 – 2 mil. Kč.  
O vyčlenění finančních prostředků na další rozšiřování veřejného osvětlení v obci v roce 2011 
bude rozhodovat zastupitelstvo obce, vzešlé z nadcházejících komunálních voleb.  
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení dopravního zrcadla do lokality, specifikované v žádosti p. 
Z.J., doručené obecnímu úřadu dne 28.4.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
29) Žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště (TJ SOKOL Rudoltice) 
 
Bártlová – Dne 19.5.2010 podal TJ Sokol Rudoltice žádost o zajištění materiálu na výstavbu 
dětského hřiště, a to na základě nabídky obce, která byla zveřejněna na webových stránkách obce. 
Dětské hřiště by mělo být využíváno dětmi příchozími na hřiště při různých příležitostech, a to jak 
při sportovních, tak i při různých společensko-kulturních akcích. Žádají o zajištění kulatiny o 
průměru cca 15-25 cm v množství cca 50 bm, 2 ks houpaček, 1 ks skluzavky, 1 ks sítě, 20 ks 
závitových tyčí s matkami a nátěrové hmoty Luxol „pinie“. Vlastní realizace proběhne v měsíci 
červnu tak, aby zařízení sloužilo dětem již o pouti, kterou pořádá obec. Přílohou žádosti je návrh 
sestavy. Navrhuji žádosti vyhovět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště v areálu TJ Sokol 
Rudoltice a jeho úhradu z rozpočtu obce, a to dle specifikace v žádosti, podané TJ SOKOL 
Rudoltice dne 19.5.2010, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného 
materiálu žadateli v co nejkratší možné době. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
30) Petropavlovská pouť 
 
Bártlová – Na Petropavlovskou pouť, která se koná ve dnech 26.-27.6.2010 bylo k dnešnímu datu 
zajištěno: 
 

1) 5 dětských atrakcí od dodavatele Františka Lagrona s tím, že v rámci pouti bude na 4 
z nich zaručeno vstupné ve výši 5,- Kč a na 1 z nich ve výši 10,- Kč a obec dofinancuje 
částku 25.000,- Kč za pronájem + 5.000,- Kč na přípoj elektřiny. 

2) Dnes dorazilo poštou poslední vyjádření státního orgánu, které je potřeba pro vydání 
povolení k uzavírce silnice III. třídy (vyjadřovali se Město Lanškroun, ŘSD Pardubice, DI 
Ústí nad Orlicí, SÚS ÚO) a nyní bude podávána žádost na MěÚ Lanškroun, odbor dopravy 
a silničního hospodářství o vydání povolení úplné uzavírky silnice III/31513.  

3) Dále obec zažádala několik subjektů o poskytnutí sponzorského daru. Do současné doby se 
podařilo zajistit – záštitu Pardubického kraje  nad Petropavlovskou poutí s tím, že bude 
v nejbližším možném termínu předložen orgánům kraje návrh na schválení finanční 
dotace. Dále se podařilo zajistit sponzorský dar od spol. CAMURRA Rudoltice ve výši 



5.000,- Kč + překvapení. Dále RK Mouřenín s.r.o. poskytla na sponzorském daru částku 
5.000,- Kč a spol. EKOLA České Libchavy s.r.o. částku 10.000,- Kč. Další příspěvek 
poskytla společnost DOLPRA s.r.o., YAMAHA – Rudoltice, a to ve výši 1.000,- Kč a 
další přibývají. 

4) Již byly zajištěny a i nadále se zajišťují nejrůznější stánky, vystoupení šermířů, 
ochotnického divadla, kejklířů. V rámci pouti proběhne i dětský den a v sobotu večer 
pouťová zábava. Své dovednosti předvedou i místní hasiči. 

5) Program v Kostele sv. Petra a Pavla zajišťuje farnost. Dle informací Mgr. Macháčkové 
bude sváteční mši sloužit Zbigniew Czendlik, vystoupí Komorní smíšený sbor zrakově 
postižených a jejich příznivců AVE z Prahy. 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dětských atrakcí mezi obcí Rudoltice 
jako pořadatelem a Františkem Lagronem se sídlem Přelouč, Pražská 562, jako dodavatelem, 
jehož předmětem je zajištění 5 dětských atrakcí na Petropavlovskou pouť v termínu od 26. do 
27.6.2010 za vzájemně ujednanou cenu za pronájem ve výši 25 000,- Kč a na přípoj elektřiny ve 
výši 5 000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí převzetí záštity Pardubického kraje nad Petropavlovskou 
poutí, konanou v obci Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a 
CAMURRA, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci 
Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a 
RK MOUŘENÍN, spol. s r.o. se sídlem Svitavy, nám. Míru 50, jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci 
Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a 
EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 172, jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci 
Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a 
DOLPRA s.r.o. se sídlem Výprachtice 131, jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 1 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci Rudoltice ve 
dnech 26. – 27.6.2010. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti na Městský úřad Lanškroun o vydání povolení 
k úplné uzavírce silnice III/31513 z důvodu konání Petropavlovské pouti ve dnech 26.-27.6.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
31) Výpovědi z nájmu bytu 
 
 
Bártlová – Od posledního zasedání byly podány 3 výpovědi z nájmu bytu. Dávám je zastupitelstvu 
na vědomí. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.H. z bytu č. 5 v domě čp. 
624 dne 29.4.2010. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. A.R. z bytu č. 5 v domě čp. 
610 dne 30.4.2010. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.K. z bytu č. 12 v domě čp. 
613 dne 27.5.2010. 
 
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 

 
32) Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 18.5.2010, 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 18.5.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 18.5.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
• Návrhy předsedkyně kulturní komise (publikace „Dějiny Rudoltic a jejich 

vlastníků“, objednávka upomínkových předmětů k prodeji na pouti, informační 
letáček o obci, obnova designu obecního webu, žádost o odměnu za redakční 
práci na RZ) 
 

Bártlová – Paní Macháčková podala několik návrhu na projednání v zastupitelstvu obce. 
 
Macháčková - 
 

1. Pan Dr. Werner Switil, Vídeň, sepisuje publikaci Dějiny Rudoltic a měl by zájem  
o spolupráci s Obcí Rudoltice na jejím vydání v českém jazyce, především v oblasti 
spolufinancování. Týká se pořízení překladu z němčiny do češtiny a dále o vydání a prodej 
publikace. Zatím jde pouze o vyjádření stanoviska OR, ne o konkrétní částky.  

 
2. Objednávka hrníčků aj. předmětů s obrázky z Rudoltic – Ateliér u Kocoura Brno.  

Navrhuji objednat jejich zhotovení k prodeji na pouti i na OÚ v menším množství. Dle 
nabídky z minulosti. 

3. Návrh spolupráce na vydání informačního letáčku o obci – včetně historie, zajímavostí, 
možnosti stravování, příp. firem – možnost inzerce. 

 



4. Úprava  - obnova designu obecního webu – zda je o ni zájem, též otázka financování. 
 

5. Žádost o finanční odměnu za redakční práci na Rudoltickém zpravodaji – vzhledem 
k časové náročnosti a zároveň pracovní a rodinné vytíženosti nemůže pokračovat v této 
práci zdarma. Kromě komunikace s přispěvateli, práce na PC (korektury) včetně dodávání 
překladů z historie a fotodokumentace zajišťuje též souhlasy občanů se zveřejněním údajů 
o narození dítěte či sňatku, což je velmi časově náročné, zvláště při opakovaných 
návštěvách.   

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje spolufinancování vydání publikace „Dějiny Rudoltic a jejich 
vlastníků“ ve spolupráci s dr. Wernerem Switilem z Vídně. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku upomínkových předmětů s obrázky z Rudoltic z Ateliéru 
u Kocoura Brno do maximální výše 3.000,- Kč a pověřuje předsedkyni kulturní komise p. 
Macháčkovou k jejich zajištění jménem obce, a to za účelem prodeje na Petropavlovské pouti, 
který bude zajišťovat kulturní komise obce. Výtěžek z prodeje bude použit na konání kulturních 
akcí v obci. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje vydání informačního letáčku o obci o historii, zajímavostech, 
možnosti stravování, příp. možnosti inzerce pro firmy. Veškeré tyto informace budou řešit 
informační tabule, které jsou součástí projektu rekonstrukce středu obce. 
 
Zastupitelstvo obce konstatuje, že rozhodnutí o příp. obnově designu webových stránek obce 
www.rudoltice.cz ponechává na zastupitelstvu obce, vzešlého z nadcházejících komunálních voleb 
na podzim r. 2010. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu předsedkyni kulturní komise za redakční práci na 
Rudoltickém zpravodaji v roce 2009 ve výši 4.000,- Kč. O odměně za redakční práci na 
Rudoltickém zpravodaji za rok 2010 bude zastupitelstvem rozhodnuto před koncem volebního 
období stávajícího zastupitelstva, tj. na podzim r. 2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
 

 
33) Diskuse 
 
Předseda komise životního prostředí informoval zastupitelstvo o průběhu získávání dotací na 
rekonstrukci alejí. 
 
 
Zasedání skončeno v 22.15hod.



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/27/05/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a mateřské škole Rudoltice z rozpočtu 

obce ve výši 11.000,- Kč v souvislosti s konáním 13. ročníku atletických přeborů, konaných 
v Rudolticích dne 9.6.2010. 

d) poskytnutí účelově určené dotace Základní škole a mateřské škole Rudoltice z rozpočtu 
obce ve výši 70.000,- Kč v souvislosti s navýšením kapacity školní družiny z 30 dětí na 60 
dětí. 

e) převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti z účtu 431 80 (Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení) na účet 432 80 (nerozdělený zisk minulých let) ve výši 
9 579 513,23 Kč. 

f) Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10011, kterým dochází k poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na dny 28. a 29. května 
2010, a to ve výši 16.600,- Kč. 

g) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 4/2010, jehož předmětem je navýšení příjmů i 
výdajů rozpočtu obce v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v r. 2010, a to ve výši 16.600,- Kč. 

h) podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích podle písmene B 
Zásad pro poskytování podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, a to 
ve výši 34 290,- Kč. 

i) uzavření smlouvy o dílo č. 664/2010 na dodávku a údržbu geografického informačního 
systému MISYS mezi GEPRO spol. s r.o. jako zhotovitelem a Obcí Rudoltice jako 
objednatelem, jejímž předmětem je nárok na aktualizace programového vybavení, průběžná 
odborná pomoc a zaškolení pracovníků objednatele, a dále provádění aktualizací dat 
katastru nemovitostí. 

j) 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. 11 v budově čp. 261. 

k) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Bezdrátový rozhlas pro 
obec Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení; 

pro výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas pro obec Rudoltice“ hodnotící komisi 
v následujícím složení: 
předseda komise: Oldřich Rezek 
členové komise: Tomáš Skalický, Michal Petráň 

l) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce středu 
obce Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení; 

pro výběrové řízení „Rekonstrukce středu obce Rudoltice“ hodnotící komisi v následujícím 
složení: 

 předseda komise: Dan Žáček 
 členové komise: Tomáš Skalický, Libor Dostál; 

 

vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Asfaltizace vybraných 
úseků obecních komunikací, Rudoltice“ dle zadávacích podmínek, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení; 

pro výběrové řízení „Asfaltizace vybraných úseků obecních komunikací, Rudoltice“ 
hodnotící komisi v následujícím složení: 

 předseda komise: Oldřich Rezek 
 členové komise: Iva Stránská, Libor Dostál 



l) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení 
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice – úsek Rudoltice – provedení zemních prací“ dle 
zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení; 

vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení 
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice – úsek Rudoltice, dodávka a montáž osvětlení“ dle 
zadávacích podmínek, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení; 

pro výběrové řízení „Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice – úsek 
Rudoltice, zemní práce“ a pro výběrové řízení „Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – 
Rudoltice – úsek Rudoltice, dodávka a montáž osvětlení“ hodnotící komisi v následujícím 
složení: 

 předseda komise: Erika Kohoutová 
 členové komise: Iva Stránská, Libor Dostál, Oldřich Rezek 

n) žádost obce Rudoltice o bezúplatný převod pozemků, popř. jejich částí, které se nacházejí 
pod místními komunikacemi ve vlastnictví obce, a to dle seznamu pozemků ve správě PF 
ČR pod místními komunikacemi v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

o) záměr prodeje části p.p.č. 3211/3, 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; 

koupi p.p.č. 728/2 o výměře 348 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemků č. 956-
17/2010 z p.p.č. 728,  zapsané na LV č. 457 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to od p. M.Š., 
bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2, tj. celkem za 5.220,- 
Kč; 

koupi p.p.č. 739/2 o výměře 67 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemků č. 956-
17/2010 z p.p.č. 739,  zapsané na LV č. 456 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to od p. J.M., 
bytem XXX, I.S., bytem XXX, M.B., bytem XXX a J.B., bytem XXX, za vzájemně 
ujednanou kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2, tj. celkem za 1 340,- Kč. 

p) prodej p.p.č. 4245/79 o výměře 339 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku č 
968-57/2010 z p.p.č. 4245/1, 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. L.D., 
bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 51.560,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3741-069/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující; 

prodej p.p.č. 4245/80 o výměře 161 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku č 
968-57/2010 z p.p.č. 4245/1, 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. M.Š., 
bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 24.490,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3743-071/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 

q) prodej p.p.č. 3446/16 o výměře 201 m2, vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku č 
965-49/2010 z p.p.č. 3446/1, 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 manželům M. 
a R. B., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 12.600,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3732-060/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 

 Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 



r) prodej p.p.č. 366/1 o výměře 439 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. J.K., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 23.790,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3742-070/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 

 Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
s) prodej p.p.č. 365/3 o výměře 158 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. S.J., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 8.560,- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3740-068/10, vypracovaného ing. Miloslavem Ženkou, znalcem 
z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 
2103. 

 Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
t) zakoupení dopravního zrcadla do lokality, specifikované v žádosti p. Z.J., doručené 

obecnímu úřadu dne 28.4.2010. 
u) zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice a jeho úhradu 

z rozpočtu obce, a to dle specifikace v žádosti, podané TJ SOKOL Rudoltice dne 
19.5.2010, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

v) uzavření Smlouvy o zajištění dětských atrakcí mezi obcí Rudoltice jako pořadatelem a 
Františkem Lagronem se sídlem Přelouč, Pražská 562, jako dodavatelem, jehož předmětem 
je zajištění 5 dětských atrakcí na Petropavlovskou pouť v termínu od 26. do 27.6.2010 za 
vzájemně ujednanou cenu za pronájem ve výši 25 000,- Kč a na přípoj elektřiny ve výši 5 
000,- Kč; 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a DOLPRA s.r.o. se 
sídlem Výprachtice 131, jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 1 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci Rudoltice ve dnech 26. – 
27.6.2010; 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a CAMURRA, spol. 
s r.o. se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci 
Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010; 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a RK MOUŘENÍN, 
spol. s r.o. se sídlem Svitavy, nám. Míru 50, jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané v obci 
Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010; 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rudoltice jako obdarovaným a EKOLA České 
Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy 172, jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na zajištění Petropavlovské pouti, konané 
v obci Rudoltice ve dnech 26. – 27.6.2010. 

w) objednávku upomínkových předmětů s obrázky z Rudoltic z Ateliéru u Kocoura Brno do 
maximální výše 3.000,- Kč 

x) odměnu předsedkyni kulturní komise za redakční práci na Rudoltickém zpravodaji v roce 
2009 ve výši 4.000,- Kč. O odměně za redakční práci na Rudoltickém zpravodaji za rok 
2010 bude zastupitelstvem rozhodnuto před koncem volebního období stávajícího 
zastupitelstva, tj. na podzim r. 2010. 

 
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) informaci starostky obce ohledně výsledků výběrového řízení na účetní společnosti 

VISION Rudoltice s.r.o. 
d) odstoupení manželů J. a D.J., bytem XXX, od záměru koupě části p.p.č. 3446/1 z důvodu 

nesouhlasu s navrhovanou prodejní cenou pozemku, stanovenou ZP č. 3731-059/10, 



zpracovaným ing. Miloslavem Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady 
nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Moravská 2103. 

e) převzetí záštity Pardubického kraje nad Petropavlovskou poutí, konanou v obci Rudoltice 
ve dnech 26. – 27.6.2010; 

podání žádosti na Městský úřad Lanškroun o vydání povolení k úplné uzavírce silnice 
III/31513 z důvodu konání Petropavlovské pouti ve dnech 26.-27.6.2010. 

e) výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.H. z bytu č. 5 v domě čp. 624 dne 29.4.2010; 

výpověď z nájmu bytu, podanou p. A.R. z bytu č. 5 v domě čp. 610 dne 30.4.2010; 

vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.K. z bytu č. 12 v domě čp. 613 dne 
27.5.2010. 

f) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 
obce ke dni 18.5.2010. 

 
3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 

a) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo č. 664/2010 (MISYS) – bod č. 1 písm. i) tohoto 
usnesení 

b) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě (MOZAIKA) – bod č. 1 písm. j) tohoto 
usnesení 

c) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce Rudoltice. – bod č. 1 
písm. k) tohoto usnesení 

d) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrových řízení jménem obce Rudoltice 
„Rekonstrukce středu obce Rudoltice“ a „Asfaltizace vybraných úseků obecních 
komunikací, Rudoltice“ – bod č. 1 písm. l) tohoto usnesení 

e) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce Rudoltice. – bod č. 1 
písm. m) tohoto usnesení 

f) starostku obce ke zpracování a podpisu žádosti o bezúplatný převod pozemků, popř. 
jejich částí směřované Pozemkovému fondu České republiky. – bod č. 1 písm. n) tohoto 
usnesení 

g) starostku obce k sepsání a podpisu kupních smluv – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení 
h) starostku obce k sepsání a podpisu kupních smluv – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
i) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. – bod č. 1 písm. q) tohoto usnesení 
j) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. r) tohoto usnesení 
k) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. s) tohoto usnesení 
l) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 

nájemníků. – bod č. 2 písm. e) tohoto usnesení 
m) pověřuje předsedkyni kulturní komise p. Macháčkovou k jejich zajištění jménem obce, a 

to za účelem prodeje na Petropavlovské pouti, který bude zajišťovat kulturní komise 
obce. Výtěžek z prodeje bude použit na konání kulturních akcí v obci. – bod č. 1 písm. 
w) tohoto usnesení 

 
4) Zastupitelstvo obce stanovuje: 

a) v souladu s ust. § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na příští 
volební období počet volených členů zastupitelstva obce Rudoltice na 15 členů. 
 

5) Zastupitelstvo obce dává souhlas: 
a) Základní škole a mateřské škole Rudoltice k čerpání finančních prostředků z investičního 

fondu ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 2010 ve výši 173 127,- Kč, a to za účelem nákupu 
konvektomatu do školní jídelny; 

 
Základní škole a mateřské škole Rudoltice k převodu částky 48 467,24 Kč z rezervního 
fondu ZŠ a MŠ Rudoltice na investiční fond ZŠ a MŠ Rudoltice v roce 2010, a to za 
účelem nákupu konvektomatu do školní jídelny. 

 



6) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) finančnímu výboru provést veřejnosprávní kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rudoltice, týkající se hospodaření příspěvkové organizace podle zák. č. 250/2000 Sb., 
prověření skutečností rozhodných pro vynakládání veřejných výdajů a prověření a 
vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, a to za 
období IV. čtvrtletí roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 nejpozději do 31.7.2010 a za období 
II. a III. čtvrtletí roku 2010 nejpozději do 31.10.2010. 

b) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 11.000,- Kč 
nejpozději do 30.9.2010. – bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení 

c) ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 70.000,- 
Kč nejpozději do 30.9.2010. – bod č. 1 písm. d) 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. 3211/3, 
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. o) 
tohoto usnesení 

e) společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajištění úklidu směsného odpadu, nacházejícího se na 
předmětné p.p.č. 3446/16. – bod č. 1 písm. q) tohoto usnesení 

f) jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného materiálu žadateli v co 
nejkratší možné době – bod č. 1 písm. u) tohoto usnesení 

 
7) Zastupitelstvo obce konstatuje: 
a) že finanční prostředky pro budování veřejného osvětlení na katastru obce jsou v roce 2010 

vyčleněny pro veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, jehož předpokládaná 
výše se pohybuje řádově 1,5 – 2 mil. Kč. 

O vyčlenění finančních prostředků na další rozšiřování veřejného osvětlení v obci v roce 
2011 bude rozhodovat zastupitelstvo obce, vzešlé z nadcházejících komunálních voleb.  

b) že rozhodnutí o příp. obnově designu webových stránek obce www.rudoltice.cz ponechává 
na zastupitelstvu obce, vzešlého z nadcházejících komunálních voleb na podzim r. 2010. 

 
8) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
a) spolufinancování vydání publikace „Dějiny Rudoltice a jejich vlastníků“ ve spolupráci 

s dr. Wernerem Switilem z Vídně. 
b) vydání informačního letáčku o obci o historii, zajímavostech, možnosti stravování, příp. 

možnosti inzerce pro firmy. Veškeré tyto informace budou řešit informační tabule, které 
jsou součásti projektu rekonstrukce středu obce. 

 
 
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 --- --- 32 --- ---    

Kohoutová Erika 25 --- --- 32 --- ---    

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

Rezek Oldřich 23 --- 2 28 1 2    

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

Skalický Tomáš 24 --- 1 29 1 2    

Stránská Iva 25 --- --- 32 --- ---    

Žáček Daniel 25 --- --- 32 --- ---    

 



 
 

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 139 1 --- 

Kohoutová Erika 139 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 130 2 5 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 102 3 4 

Stránská Iva 139 1 --- 

Žáček Daniel 139 --- 1 


