ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 22. května 2014 od 20.00 hod.
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
12)
14)
15)
16)

17)
18)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2013
Účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2013
Rozpočtový výhled obce Rudoltice pro roky 2015-2019
Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2014/OZ
Cenová kontrola Specializovaného finančního úřadu v Hradci Králové
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na rekonstrukci ZŠ
Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce
• Dohoda o narovnání (p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna)
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4293/11 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k pp.č. 4245/11 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/47 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/33 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 4340 a 4337 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Směna části p.p.č. 4293/14 za část p.p.č. 4293/13 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
• Záměr směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 82/25 a p.p.č. 53/3 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
• Záměr prodeje části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr prodeje p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Koupě p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Multifunkční hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice
Chodník podél silnice III/31513 + rekonstrukce křižovatky a místo pro přecházení na
silnici I/43
Dětské hřiště u čp. 5
Opravy místních komunikací v obci v r. 2014
Bytový fond
• Oprava bytového domu čp. 612 po nárazu nákladního automobilu + uplatnění
náhrady škody
• Plnění za pojistnou událost – havárie vodovodní stoupačky v BD čp. 263
Různé
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka - Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle ust. § 93 odst. 1
zák. o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice zveřejněna v souladu se

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.5.2014 až do současné doby. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatuji, že přítomno
je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (dle ust. § 92 odst. 3 zák. o obcích).

Přítomni: Bártlová Lenka, Mgr. Bednář Richard, Mgr. Blaschke Michal, Filípková Helena,
Just Jiří, Kohoutová Erika, Stránská Iva, Ing. Tejkl Jan
Omluveni: Žáček Daniel, Beneš Roman
Nepřítomni: Mgr. Kolomý Ivo, Šrámek Miloslav, Jaroslav Suchý, Mgr. Havlenová Lenka,
Řeháček Michal
Dále přítomni: p. Jaroslava Jašniaková, účetní obce

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.

Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu.

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starostka: Navrhuji určit ověřovateli zápisu Mgr. Michala Blaschke a Ing. Jan Tejkl a
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Michala Blaschke a Ing. Jana
Tejkla a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
Hlasování o usnesení, a to schválení
návrhů ověřovatelů zápisu a zapisovatelky:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení programu
Starostka seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhuje vyřadit
z programu pod bod bodu j)
• Prodej části p.p.č. 4340 a 4337 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

Důvodem vyřazení bodu z programu je nedodání znaleckého posudku o stanovení ceny
obvyklé ze strany žadatele.
Žádných návrhů na doplnění programu nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
c) Schválení programu
d) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2013
e) Účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2013
f) Rozpočtový výhled obce Rudoltice pro roky 2015-2019
g) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2014/OZ
h) Cenová kontrola Specializovaného finančního úřadu v Hradci Králové
i) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na rekonstrukci ZŠ
j) Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce
• Dohoda o narovnání (p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna)
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4293/11 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k pp.č. 4245/11 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/47 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/33 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Směna části p.p.č. 4293/14 za část p.p.č. 4293/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 82/25 a p.p.č. 53/3 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
• Záměr prodeje části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr prodeje p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
k) Koupě p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
l) Multifunkční hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice
m) Chodník podél silnice III/31513 + rekonstrukce křižovatky a místo pro přecházení na
silnici I/43
n) Dětské hřiště u čp. 5
o) Opravy místních komunikací v obci v r. 2014
p) Bytový fond
• Oprava bytového domu čp. 612 po nárazu nákladního automobilu + uplatnění
náhrady škody
• Plnění za pojistnou událost – havárie vodovodní stoupačky v BD čp. 263
q) Různé
r) Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

4) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2013

Starostka informuje zastupitele a veřejnost, že dle ust. § 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že "územní
samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu,
který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu
závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k
návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva."
Návrh závěrečného účtu byl na fyzické i elektronické úřední desce zveřejněn ve dnech 6.5. –
22.5.2014. Byla tak splněna zákonná podmínka pro to, aby mohl být řádně projednán na
veřejném zasedání zastupitelstva. Žádná připomínka k návrhu závěrečného účtu obce za rok
2013 nebyla dosud vznesena.
Účetní obce p. Jaroslava Jašniaková seznámila přítomné s obsahem závěrečného účtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2013,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. Současně byla projednána „Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2013“ podle zák. č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne
11.2.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice a závěrečný
účet obce za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013, a to bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

5) Účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2013
Účetní obce p. Jaroslava Jašniaková seznámila přítomné s obsahem účetní závěrky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje účetní závěrku obce Rudoltice, včetně výsledku
hospodaření obce (zisk 11 332 641 Kč), za účetní období 2013, sestavenou ke dni 31.12.2013.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

V 20.15 hod. se dostavil zastupitel Řeháček.
6) Rozpočtový výhled obce Rudoltice pro roky 2015-2019
ÚSC a DSO sestavují povinně ze zákona rozpočtový výhled jako pomocný finanční nástroj,
který slouží pro střednědobé finanční plánování, na jehož základě se každoročně sestavuje
rozpočet ÚSC a DSO. Kvalitně sestavený rozpočtový výhled je jednou z podmínek úspěšného
hospodaření, používá se i při rozhodování o využití finančních zdrojů do budoucna.
Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2-5 let následujících po roce, na který se
sestavuje rozpočet. Při jeho sestavování se berou v úvahu všechny stále a nutné, pravidelně
se opakující výdaje a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy, tzn. prioritně je nezbytné vytyčit
finanční prostředky potřebné na splácení všech nutných a dlouhodobých závazků obce (např.
splátky úvěrů a půjček, úroky, realizace a dokončení investičních akcí, výdaje spojené
s chodem obce atd.), dále se zvažují všechny dlouhodobé záměry rozvoje obce vč. vytýčení
finančních zdrojů potřebných k jejich naplnění, těmito jsou např. daňové výnosy, pravidelně
se opakující poplatky a příjmy z vlastní činnosti, schválené dotace apod.
Zákon nekonkretizuje, kdo rozpočtový výhled schvaluje. Obecně se ovšem doporučuje, aby
jej schválilo zastupitelstvo obce, popř. aby delegovalo tuto povinnost na jiný orgán.
Povinnost zveřejnit rozpočtový výhled zákon rovněž neukládá.
Nezpracování rozpočtového výhledu se považuje za správní delikt, za který může být
uložena pokuta až do výše 1 milion Kč.
Účetní obce p. Jaroslava Jašniaková seznámila přítomné s obsahem rozpočtového výhledu.
Bednář: Položka Kapitálové výdaje, je jediná položka, která v průběhu těch jednotlivých let
kolísá? Co konkrétního ta položka obsahuje?
Jašniaková: Prozatím je v tom konkrétní pouze ta škola. Ostatní investiční výdaje bude řešit
vždy rozpočet na ten daný rok.
Bednář: Z čeho jste tedy vycházeli při tvoření této položky?
Jašniaková: Porovnali jsme příjmy obce, z kterých jsme pokryli běžné výdaje obce a to co
zbylo, se dalo na investice, tak se to dělá např. i při tvorbě rozpočtu. Ke snížení této položky
v letech 2018 a 2019, protože už se nebude splácet příspěvek svazku na splátku úvěru na
cyklostezku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtový výhled obce Rudoltice pro roky 20152019, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Řeháček)
Usnesení bylo schváleno.

7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2014/OZ
Účetní obce p. Jaroslava Jašniaková seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2014/OZ, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je dětské hřiště u čp. 5, opravy
komunikací, zahradní úpravy u MŠ a lávka k čp. 5 a rekonstrukce nové třídy MŠ v čp. 95
včetně nábytku.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

8) Cenová kontrola Specializovaného finančního úřadu v Hradci Králové
Starostka obce předkládá zastupitelům obce výsledek cenové kontroly Specializovaného
finančního úřadu v Hradci Králové, která byla zaměřena na dodržování zákona v souvislosti
ohledně ceny stočného, které je účtováno občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí protokol o cenové kontrole Specializovaného
finančního úřadu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2014, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem je provedená cenová kontrola dodržování ust. § 6 odst. 1 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů se zaměřením na oblast věcně usměrňovaných cen za odvádění a čištění odpadních
vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná, jejímž závěrem je
konstatování, že v kontrolovaném období, v rozsahu zaměření cenové kontroly, nebylo
porušení zákona zjištěno.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na rekonstrukci ZŠ
Starostka obce předkládá zastupitelům na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na
rekonstrukci ZŠ. Rekonstrukce bude probíhat v roce 2015.
Celkové rozpočtované náklady na rekonstrukci: 5 393 924 Kč
Uznatelné náklady: 1 964 130 Kč
Požadovaná dotace z FS: 1 669 510 Kč
Požadovaná dotace (podpora) ze SFŽP: 98 206 Kč
Vzhledem k neutěšenému stavu budovy základní školy bude obec provádět kromě jejího
zateplení (nové střechy včetně zateplení, výměny zdroje tepla a zateplení obvodového pláště
budovy) i její kompletní rekonstrukci - zejména nové hydroizolace včetně zateplených podlah,
vnitřní omítky v přízemí a další. Rozpočtované celkové náklady na rekonstrukci budovy, které
se samozřejmě ještě sníží veřejnou soutěží na dodavatele stavby, jsou proto mnohem vyšší,
než uznatelné náklady na zateplení budovy, na což SFŽP poskytuje dotační prostředky.
Filípková: Ty opravy budou prováděny za provozu školy?

Bártlová: Ano, jelikož se jedná o opravy rozsáhlé, předpokládáme, že opravy budou
prováděny cca od dubna do srpna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí ministra životního prostředí
č. 14165503-SFŽP ze dne 11.4.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ ve výši
98 206 Kč s tím, že dotace z FS bude činit 1 669 510 Kč, když celkové způsobilé výdaje
projektu činí 1 964 130 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Blaschke)
Usnesení bylo schváleno.

10) Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce
• Dohoda o narovnání (p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna)
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4293/11
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k pp.č. 4245/11
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/47
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/33
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Směna části p.p.č. 4293/14 za část p.p.č. 4293/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 82/25 a p.p.č. 53/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr prodeje části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr prodeje p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Dohoda o narovnání (p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna)
Starostka předkládá zastupitelstvu obce návrh dohody o narovnání mezi DSO, obcí a manžely
Novými v souvislosti se sesuvem svahu při výstavbě cyklostezky Lanškroun – Rudoltice.
Dále proběhla diskuse mezi zastupiteli k otázce stanovení a vymáhání škody vzniklé sesuvem
svahu při výstavbě cyklostezky Lanškroun – Rudoltice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o narovnání mezi DSO Lanškrounsko
se sídlem Lanškroun, J. M. Marků 12, obcí Rudoltice a manžely R. a M. N., bytem Rudoltice
XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je souhlas s provedenou
sanací svahu na p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a převod p.p.č. 4293/8
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze stávajícího vlastníka na manžele R. a M. N. s tím, že
současně manželům N. zaniká právo domáhat se v souvislosti se sesuvem svahu u stavby
Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa i s odstraňováním následků tohoto sesuvu,
po obci či po DSO Lanškrounsko jakýchkoli nároků, zejména nároků z titulu náhrady újmy, a

rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4293/11 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k pp.č. 4245/11 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/33 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
Starostka předkládá návrhy kupních smluv a smluv o věcném předkupním právu na 4
pozemkové parcely v lokalitě Zámeček. Pozemková parcela č. 4293/11 se nachází v místech
blízko sesuvu. Kupující byl na skutečnost upozorněn a současně mu byl předán geologický
posudek obsahující mimo jiné i pokyny jak při výstavbě domu postupovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a manžely J.V., trvale bytem Rýmařov XXX a V.V., trvale bytem Třebíč
XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/33 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 242 010 Kč, a rozhodlo její uzavření
schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a L.L. a K.Ch., oba trvale bytem Lanškroun XXX, na straně druhé, jako
kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je prodej p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou
kupní cenu ve výši 243 330 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a manžely Ing. J.C. a Z.C., trvale bytem Lanškroun XXX, na straně
druhé, jako kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 256 680 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a T.P., trvale bytem Lanškroun XXX, na straně druhé, jako kupujícím a

povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4293/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 298 140 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Směna části p.p.č. 4293/14 za část p.p.č. 4293/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starostka předkládá zastupitelům žádosti občanů o koupi pozemků ve vlastnictví obce, které
se nachází přímo v obci + znalecké posudky na stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Starostka dále informuje zastupitelstvo obce o optickém a metalickém kabelu, který se
nachází na p.p.č. 4293/14, jež byla na konci roku 2013 prodána p. J. S ohledem na tuto
skutečnost došlo mezi radou obce a p. J. k návrhu směny postižené části pozemku (1082 m2)
za část vedlejší pozemkové parcely (4293/13), která tímto zanikne. Zbytek z této zaniklé
parcely (219 m2) bude sloučen s další vedlejší parcelou, a to č. 4293/12. Rada obce již
zveřejnila záměr směny, dnes již proto můžeme schválit samotnou směnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 28/17 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 13. – 29.3.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se znaleckým posudkem č. 4415/021/14 o ceně
obvyklé předmětné nemovitosti, zpracovaným Zdeňkem Pětníkem, znalcem z oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Brožíkova 1439.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení pozemku č.
1108-142/2014 ze dne 20.5.2014, kterým byla rozdělena p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 28/21) o výměře 118 m2, manželům F. a J.B., trvale bytem
Rudoltice XXX, za vzájemně ujednanou cenu 11 800 Kč, stanovenou výše uvedeným
znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna (dle GP nově rovněž p.p.č. 28/17) o výměře 118 m2, p. E.K., trvale bytem
Rudoltice XXX, za vzájemně ujednanou cenu 11 800 Kč, stanovenou výše uvedeným
znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupních smluv.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 886/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 13. – 29.3.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se znaleckým posudkem č. 4414/020/14 o ceně
obvyklé předmětné nemovitosti, zpracovaným Zdeňkem Pětníkem, znalcem z oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Brožíkova 1439.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí čestné prohlášení o nastávajícím prodeji domu
čp. 32 na st.p.č. 85 a p.p.č. 886/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze strany stávajícího majitele
p. L.P., bytem Dub nad Moravou XXX.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 250 m2 p. L.P., trvale bytem Dub nad Moravou XXX, za vzájemně ujednanou cenu 25
000 Kč, stanovenou výše uvedeným znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí, že část p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna v rozsahu 1082 m2 je zasažena vedením optického a metalického kabelu ve
vlastnictví O2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení a změnu hranic
pozemků č. 1105-133/2014 ze dne 6.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p.p.č. 4293/14
(dle GP p.p.č. 4293/28) za část p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 6. – 22.5.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prostou směnu části p.p.č. 4293/14 (dle GP nově
p.p.č. 4293/28) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 1082 m2 ve vlastnictví p. J.J., trvale
bytem Žichlínek XXX, za část stávající p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) o výměře 1082 m2 ve
vlastnictví obce, a to bez finančního vyrovnání.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu směnné smlouvy.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Záměr směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 82/25 a p.p.č. 53/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Záměr prodeje části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Záměr prodeje p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starostka předkládá radě obce další návrhy majetkoprávních úkonů ohledně pozemků ve

vlastnictví obce. Jedná se o návrh majetkoprávního vypořádání pozemků pod místními
komunikacemi (p.p.č. 53/3 a 82/25) ve vlastnictví manželů M. Dále se jedná o žádost
bytového domu čp. 12 o koupi části p.p.č. 1712/1 a žádost manželů Ř. o koupi části p.p.č.
4138/2, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 398/2 o výměře 33 m2
ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 82/25 o výměře 43 m2 a p.p.č. 53/3 o
výměře 117 m2, v soukromém vlastnictví, zapsané na LV č. 180, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny
p.p.č. 398/2 o výměře 33 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 82/25 o
výměře 43 m2 a p.p.č. 53/3 o výměře 117 m2, v soukromém vlastnictví, zapsané na LV č. 180,
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost Společenství vlastníků čp. 12 ze dne
5.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části p.p.č. 1712/1 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu dle žádosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 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. 1712/1 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost manželů J. a P.Ř., bytem Rudoltice XXX, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
4138/2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu dle žádosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 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. 4138/2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

11) Koupě p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

Starostka předkládá zastupitelstvu nabídku odkupu části p.p.č. 373, geometrický plán, kterým
vznikla p.p.č. 373/2 (odkupovaná část) a znalecký posudek, který byla stanovena cena
obvyklá. Na pozemku se nachází propustek o celkové délce 37 m, včetně ochranného pásma
se jedná o 111 m2, na které obec uplatnila nárok slevy 30 % tak, jak to činí v případě, kdy tyto
pozemky prodává. Cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem činí 16 700 Kč, po výpočtu
slevy za propustek a ochranné pásmo činí cena 13 370 Kč. Paní Ch. s touto dohodou souhlasí.
167 m2
- 56 m2 = 100 Kč/m2
- 111 m2 = 70 Kč/m2 (37 m délka propustku x 3m ochranné pásmo)
cena celkem 13 370 Kč.

373/2 =
z toho

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení pozemku,
průběh vytyčené a vlastníky upřesněné hranice pozemků č. 1106-132/2014 ze dne 6.5.2014,
kterým vznikla p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se znaleckým posudkem č. 4416/022/14,
zpracovaným Zdeňkem Pětníkem, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Brožíkova 1439, kterým byla stanovena obvyklá cena p.p.č. 373/2
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice opakovaně projednalo nabídku p. M.Ch., bytem Rudoltice XXX
ze dne 16.1.2014 k prodeji části p.p.č. 373 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje koupi
části p.p.č. 373 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 373/2) o výměře 167 m2 za
vzájemně ujednanou cenu s ohledem na propustek a jeho ochranné pásmo ve výši 13 370 Kč.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepisu a podpisu kupní smlouvy.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

12) Multifunkční hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice
Starostka obce předkládá společně s TJ Sokol Rudoltice návrh multifunkčního hřiště v areálu
TJ Sokol Rudoltice, který vznikl ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rudoltice. Návrh, který je
předkládán, počítá jak se záborem pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Rudoltice (p.p.č. 2472/2 –
zábor 462 m2; p.p.č. 2472/4 – zábor 330 m2), tak se záborem pozemku ve vlastnictví obce
(p.p.č. 4487 – zábor 2 265 m2), ale i pozemků ve vlastnictví p. Miroslava Jehličky (p.p.č.
4486 – zábor 477 m2; p.p.č. 2469/2 – zábor 75 m2). S ohledem na tuto skutečnost bylo
s panem Jehličkou jednáno. Tento s odkoupením částí pozemků v jeho vlastnictví k výstavbě
hřiště vyslovil souhlas.
Zastupitel Tejkl seznámil přítomné s návrhem multifunkčního hřiště, v němž je zahrnuto
zbudování multifunkčního hřiště 40 x 20 m s umělou trávou na fotbal, tenis, volejbal a
basketbal, atletický ovál 150 m s umělým tartanovým povrchem a atletické sektory, beach
volejbalový kur 16 x 8 m s křemičitým pískem a hřiště na streetball.
Projekt by realizovala společnost TJ Sokol Rudoltice ve spolupráci s obcí. Předpokladem
je získání dotace na jeho realizaci. V loňském roce vyhlásilo MŠMT dotační titul, dle kterého
měly neziskové organizace typu TJ možnost získat dotaci na takovýto projekt až do výše

100 %. V případě, že by investorem byla obec, byla šance na získání dotace max. do výše
50 % uznatelných nákladů.
Předseda TJ Sokol Rudoltice p. Serge Faltus seznámil přítomné s představou o využití a
provozu multifunkčního hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje návrh multifunkčního hřiště v areálu TJ Sokol
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu části p.p.č.
4487 o výměře 2 265 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK,
KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to v rozsahu dle
přílohy tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
bezúplatného převodu části p.p.č. 4487 o výměře 2 265 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV
č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna, v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním geometrického plánu, kterým
bude rozdělena p.p.č. 4486 a 2469/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví p. Miroslava
Jehličky a následným zajištěním znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé.
Termín realizace: 30.7.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Bednář)
Usnesení bylo schváleno.

13) Chodník podél silnice III/31513 + rekonstrukce křižovatky a místo pro přecházení na
silnici I/43
Starostka obce předkládá zastupitelstvu studii chodníků, rekonstrukce křižovatky a místa pro
přechází na silnici I/43. Rekonstrukce křižovatky a místo pro přecházení by mělo být
realizováno současně s opravou živičného krytu na silnici I/43, jejímž investorem je ŘSD a
k realizaci by mělo dojít do podzimu letošního roku.
Dále proběhla diskuse mezi zastupiteli k vybudování místa pro přecházení na silnici I/43 a
přechodu pro chodce naproti škole.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí studii výstavby chodníků podél silnice
III/31513, rekonstrukce křižovatky a místa pro přecházení na silnici I/43.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí, že rekonstrukce křižovatky silnic III/31513 a
silnice I/43 bude po dohodě s ŘSD realizována současně s opravou živičného krytu na silnici
I/43, jejímž investorem je ŘSD a k níž by mělo dojít v letošním roce.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
14) Dětské hřiště u čp. 5
Starostka předkládá zastupitelstvu konečnou podobu dětského hřiště u čp. 5, podobu lávky na
hřiště a podobu oplocení. Veškeré prvky (včetně lávky, oplocení a výsadby zeleně) jsou
realizovány v souladu s požadavky NPÚ, Vodoprávního úřadu Lanškroun i správce vodního
toku.
Bártlová: Jedním z problémů při budování hřiště je státem chráněná památka, druhým
problémem je existence vodního toku, třetím problémem je záplavového území a ještě
čtvrtým problémem je pak ochranné pásmo vysokého napětí. Na zbudování hřiště je již
uzavřena smlouva. Hřiště by mělo být dokončeno do konce července letošního roku,
staveniště již bylo předáno. K pozemku, kde bude hřiště stát, povede přes potok lávka. Ta
nemůže být vzhledem k tomu, že se bude nacházet v záplavovém území, obyčejná. Musí být
oblouková a je asymetrická, to zase kvůli ochrannému pásmu vysokého napětí. Dále Národní
památkový ústav stanovil, že plot musí být plaňkový, dřevěný. Původně Národní památkový
ústav určil, že sloupky by měly být betonové, ale vzhledem k jejich ceně jsme se dohodli na
dřevěných. Plot vyhotovil pan Jiří Beneš a pracovníci OÚ ho teď natírají. Plot by neměl stát
více jak 200 tis. Kč. Původní plot z pletiva, zde zůstat nemohl, protože byl předchozími
vlastníky postaven bez povolení, jelikož Národní památkový ústav by jim výstavbu takového
plotu nepovolil. Kvůli záplavovému území musí být plot vysazovací a v případě záplav se
musí odvézt. Stejně tak některé herní prvky jako např. sítě, musí být odmontovatelné. Zahrada
je zčásti v záplavovém území pasivním, kde budou stát herní prvky a pak je zčásti
v záplavovém území aktivním, kde nesmí být vůbec nic, ani plot a proto tam bude pouze
dřevěné zábradlí.
Zastupitel Tejkl přednáší výsledek výběrového řízení na zhotovení dětského hřiště.
Dále proběhla diskuse mezi zastupiteli k otázce vybudování dětského hřiště v lokalitě
Zámeček a ohledně využití stávající stavební skládky v téže lokalitě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí finální podobu dětského hřiště u čp. 5, lávky
přes vodní tok Lukávka, kterou bude veřejnost na hřiště vstupovat, i dřevěného oplocení, vše
v souladu s požadavky Národního památkového ústavu, Vodoprávního úřadu Lanškroun i
správce vodního toku.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí protokol o otevírání obálek a hodnocení
podaných nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dětské hřiště u čp. 5 v obci
Rudoltice“.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
TR Antoš s.r.o., se sídlem Na Perchtě 1631, Turnov, IČ: 48152587.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace od
MMR v dotačním titulu č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci,
dle kterého bylo podáno celkem 897 žádostí, z nichž k poskytnutí dotace bylo schváleno pouze
178 žádostí. Žádost obce Rudoltice o poskytnutí dotace na vybudování dětského hřiště u čp. 5
nebyla schválena.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Bednář)
Usnesení bylo schváleno.

15) Opravy místních komunikací v obci v r. 2014
Zastupitel Tejkl informuje zastupitelstvo o výsledku výběrového řízení na opravy místních
komunikací v obci.
Starostka informuje o časovém harmonogramu oprav.
I. etapa (příprava 20.5.2014 - 9.6.2014; asfaltizace 10.6. – 13.6.2014)
-

parkoviště u bytových domů čp. 625 - 628
od domu čp. 94 (Kobzovi) k domu čp. 84 (Málkovi) + k domu čp. 196 (Tejklovi)
od domu čp. 151 (Vančovi) k domu čp. 295 (Kolomý, Dvořáková)
k domu čp. 150 (Sodomkovi), čp. 272 (Měchurovi) a čp. 280 (Krystlovi)
u bytového domu čp. 12
od domu čp. 118 (Prokopovi) k domu čp. 117 (Rezkovi)
od domu čp. 61 (Zvárovi) k domu čp. 123 (Marešovi)

II. etapa (příprava bude zahájena 16.6.2014, asfaltizace proběhne na přelomu měsíců července
a srpna 2014)
Důvodem pozdější realizace je v prvních dvou případech záplavové území a v třetím případě
probíhající výběrové řízení na zhotovení podkladu komunikace.
-

od křižovatky u domu čp. 187 (Havlenovi) k domu čp. 43 (Madiovi)
od domu čp. 177 (Řeháčkovi) k domu čp. 157 (Valúškovi)
od domu čp. 172 (Kupsovi) k bytovému domu čp. 85

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí protokol o otevírání obálek a hodnocení
podaných nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci
Rudoltice 2014“.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec Králové, IČ: 608 38 744.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
16) Bytový fond
• Oprava bytového domu čp. 612 po nárazu nákladního automobilu + uplatnění
náhrady škody
• Plnění za pojistnou událost – havárie vodovodní stoupačky v BD čp. 263

Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o opravě bytového domu čp. 612 a lampy VO po
nárazu nákladního automobilu. Škoda byla uplatněna u pojišťovny, u níž má firma
Autodoprava Hanzalík s.r.o. nákladní automobil pojištěný. Dále předkládá statické posouzení
bytového domu, které zpracoval Ing. Karel Škeřík, autorizovaný inženýr pro statiku a
dynamiku staveb. Škoda obce nepřesáhne částku 100 000 Kč.
Starostka dále informuje zastupitelstvo o výplatě pojistného plnění za havárii vodovodní
stoupačky v BD čp. 263. Částka činí 65 309 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí poškození bytového domu čp. 612 a lampy VO,
k nimž došlo v důsledku dopravní nehody dne 14.3.2014 způsobené nákladním automobilem
firmy Autodoprava Hanzalík s.r.o.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí uplatnění náhrady škody z povinného ručení
vozidla, jímž byla dopravní nehoda způsobena, ve vlastnictví firmy Autodoprava Hanzalík
s.r.o. se sídlem Praha 5.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o výplatě pojistného plnění z pojistné
události – havárie vodovodní stoupačky v BD čp. 263 ve výši 65 309 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

17) Různé
Pan Petr Mach, vedoucí fotbalového oddílů žáků TJ Sokol Rudoltice, seznámil přítomné
o náboru dětí do fotbalového oddílu TJ Sokol Rudoltice, které proběhlo v měsíci květnu t.r.

18) Diskuse

Skončeno ve 22.20 hod.

Poznámka k zápisu: K námitce ověřovatele zápisu ing. Jana Tejkla nejsou v zápisu uvedeny
konkrétní diskuse zastupitelů a veřejnosti.
Zapsala: Michaela Zvárová

Lenka Bártlová
starostka obce

Ověřili:

Mgr. Michal Blaschke
Ing. Jan Tejkl

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/22/05/14
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Michala Blaschke a Ing.
Jana Tejkla a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
2) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2013
5) Účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2013
6) Rozpočtový výhled obce Rudoltice pro roky 2015-2019
7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2014/OZ
8) Cenová kontrola Specializovaného finančního úřadu v Hradci Králové
9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na rekonstrukci ZŠ
10) Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce
• Dohoda o narovnání (p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna)
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4293/11 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k pp.č. 4245/11 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/47 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Kupní smlouva a smlouva o věcném předkupním právu k p.p.č. 4245/33 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Směna části p.p.č. 4293/14 za část p.p.č. 4293/13 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr směny p.p.č. 398/2 za p.p.č. 82/25 a p.p.č. 53/3 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
• Záměr prodeje části p.p.č. 1712/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Záměr prodeje p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
11) Koupě p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Multifunkční hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice
13) Chodník podél silnice III/31513 + rekonstrukce křižovatky a místo pro přecházení na
silnici I/43
14) Dětské hřiště u čp. 5
15) Opravy místních komunikací v obci v r. 2014
16) Bytový fond
17) Oprava bytového domu čp. 612 po nárazu nákladního automobilu + uplatnění
náhrady škody
18) Plnění za pojistnou událost – havárie vodovodní stoupačky v BD čp. 263
19) Různé
20) Diskuse
3) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Závěrečný účet obce
Rudoltice za rok 2013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. Současně byla projednána
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2013“ podle zák. č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí ze dne 11.2.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice a závěrečný
účet obce za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013, a to bez výhrad.

4) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje účetní závěrku obce Rudoltice, včetně výsledku
hospodaření obce (zisk 11 332 641 Kč), za účetní období 2013, sestavenou ke dni
31.12.2013.
5) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtový výhled obce Rudoltice pro roky 20152019, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
6) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 3/2014/OZ,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je dětské hřiště u čp. 5, opravy
komunikací, zahradní úpravy u MŠ a lávka k čp. 5 a rekonstrukce nové třídy MŠ v čp. 95
včetně nábytku.
7) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí protokol o cenové kontrole Specializovaného
finančního úřadu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2014, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem je provedená cenová kontrola dodržování ust. § 6 odst. 1
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících
právních předpisů se zaměřením na oblast věcně usměrňovaných cen za odvádění a čištění
odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná,
jejímž závěrem je konstatování, že v kontrolovaném období, v rozsahu zaměření cenové
kontroly, nebylo porušení zákona zjištěno.
8) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí ministra životního prostředí
č. 14165503-SFŽP ze dne 11.4.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“ ve
výši 98 206 Kč s tím, že dotace z FS bude činit 1 669 510 Kč, když celkové způsobilé výdaje
projektu činí 1 964 130 Kč.
9) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o narovnání mezi DSO
Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, J. M. Marků 12, obcí Rudoltice a manžely R. a M.N.,
bytem Rudoltice XXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je
souhlas s provedenou sanací svahu na p.p.č. 4293/8 a 4293/9 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna a převod p.p.č. 4293/8 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze stávajícího vlastníka
na manžele Radima a Michalu Nových s tím, že současně manželům N. zaniká právo
domáhat se v souvislosti se sesuvem svahu u stavby Cyklostezka Lanškroun – Česká
Třebová, I. etapa i s odstraňováním následků tohoto sesuvu, po obci či po DSO
Lanškrounsko jakýchkoli nároků, zejména nároků z titulu náhrady újmy, a rozhodlo její
uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této dohody.
10) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a manžely J.V., trvale bytem Rýmařov XXX a V.V., trvale bytem
Třebíč XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/33 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 242 010 Kč, a rozhodlo
její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a L.L. a K.Ch,, oba trvale bytem Lanškroun XXX, na straně druhé,
jako kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a
jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/47 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně
ujednanou kupní cenu ve výši 243 330 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a manžely Ing. J.C. a Z.C., trvale bytem Lanškroun XXX, na straně

druhé, jako kupujícím a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 256 680 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a T.P., trvale bytem Lanškroun XXX, na straně druhé, jako kupujícím
a povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je prodej p.p.č. 4293/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou
kupní cenu ve výši 298 140 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
11) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 28/17
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech
13.- 29.3.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se znaleckým posudkem č. 4415/021/14 o ceně
obvyklé předmětné nemovitosti, zpracovaným Zdeňkem Pětníkem, znalcem z oboru
ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Brožíkova 1439.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení pozemku č.
1108-142/2014 ze dne 20.5.2014, kterým byla rozdělena p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 28/21) o výměře 118 m2, manželům F. a J.B., trvale bytem
Rudoltice XXX, za vzájemně ujednanou cenu 11 800 Kč, stanovenou výše uvedeným
znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 28/17 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna (dle GP nově rovněž p.p.č. 28/17) o výměře 118 m2, p. E.K., trvale bytem
Rudoltice XXX, za vzájemně ujednanou cenu 11 800 Kč, stanovenou výše uvedeným
znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupních smluv.
12) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 886/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 13. –
29.3.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se znaleckým posudkem č. 4414/020/14 o ceně
obvyklé předmětné nemovitosti, zpracovaným Zdeňkem Pětníkem, znalcem z oboru
ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Brožíkova 1439.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí čestné prohlášení o nastávajícím prodeji
domu čp. 32 na st.p.č. 85 a p.p.č. 886/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ze strany stávajícího
majitele p. L.P., bytem Dub nad Moravou XXX.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 886/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
o výměře 250 m2 p. L.P., trvale bytem Dub nad Moravou XXX, za vzájemně ujednanou
cenu 25 000 Kč, stanovenou výše uvedeným znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy.
13) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí, že část p.p.č. 4293/14 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna v rozsahu 1082 m2 je zasažena vedením optického a metalického kabelu ve
vlastnictví O2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení a změnu
hranic pozemků č. 1105-133/2014 ze dne 6.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto

usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p.p.č.
4293/14 (dle GP p.p.č. 4293/28) za část p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 6. – 22.5.2014.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prostou směnu části p.p.č. 4293/14 (dle GP nově
p.p.č. 4293/28) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 1082 m2 ve vlastnictví p. J.J.,
trvale bytem Žichlínek XXX, za část stávající p.p.č. 4293/13 (dle GP díl „b“) o výměře
1082 m2 ve vlastnictví obce, a to bez finančního vyrovnání.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu směnné
smlouvy.
14) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 398/2 o výměře
33 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 82/25 o výměře 43 m2 a
p.p.č. 53/3 o výměře 117 m2, v soukromém vlastnictví, zapsané na LV č. 180, vedeného u
KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny
p.p.č. 398/2 o výměře 33 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č.
82/25 o výměře 43 m2 a p.p.č. 53/3 o výměře 117 m2, v soukromém vlastnictví, zapsané na
LV č. 180, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost Společenství vlastníků čp. 12 ze dne
5.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části p.p.č. 1712/1 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK,
KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu dle
žádosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 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. 1712/1 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost manželů J. a P.Ř., bytem Rudoltice XXX,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
4138/2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu dle žádosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice 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. 4138/2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
15) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení pozemku,
průběh vytyčené a vlastníky upřesněné hranice pozemků č. 1106-132/2014 ze dne 6.5.2014,

kterým vznikla p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se znaleckým posudkem č. 4416/022/14,
zpracovaným Zdeňkem Pětníkem, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady
nemovitostí, se sídlem Česká Třebová, Brožíkova 1439, kterým byla stanovena obvyklá
cena p.p.č. 373/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice opakovaně projednalo nabídku p. M.Ch., bytem Rudoltice
XXX ze dne 16.1.2014 k prodeji části p.p.č. 373 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje
koupi části p.p.č. 373 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 373/2) o výměře
167 m2 za vzájemně ujednanou cenu s ohledem na propustek a jeho ochranné pásmo ve
výši 13 370 Kč.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k sepisu a podpisu kupní smlouvy.
16) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje návrh multifunkčního hřiště v areálu TJ Sokol
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu části
p.p.č. 4487 o výměře 2 265 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to
v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
bezúplatného převodu části p.p.č. 4487 o výměře 2 265 m2 ve vlastnictví obce, zapsané na
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.
Termín realizace: 15.6.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce zajištěním geometrického plánu,
kterým bude rozdělena p.p.č. 4486 a 2469/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví p.
Miroslava Jehličky a následným zajištěním znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé.
Termín realizace: 30.7.2014
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
17) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí studii výstavby chodníků podél silnice
III/31513, rekonstrukce křižovatky a místa pro přecházení na silnici I/43.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí, že rekonstrukce křižovatky silnic III/31513 a
silnice I/43 bude po dohodě s ŘSD realizována současně s opravou živičného krytu na
silnici I/43, jejímž investorem je ŘSD a k níž by mělo dojít v letošním roce.
18) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí finální podobu dětského hřiště u čp. 5, lávky
přes vodní tok Lukávka, kterou bude veřejnost na hřiště vstupovat, i dřevěného oplocení,
vše v souladu s požadavky Národního památkového ústavu, Vodoprávního úřadu
Lanškroun i správce vodního toku.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí protokol o otevírání obálek a hodnocení
podaných nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dětské hřiště u čp. 5 v obci
Rudoltice“.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem TR Antoš s.r.o., se sídlem Na Perchtě 1631, Turnov, IČ: 48152587.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace od
MMR v dotačním titulu č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci, dle kterého bylo podáno celkem 897 žádostí, z nichž k poskytnutí dotace bylo

schváleno pouze 178 žádostí. Žádost obce Rudoltice o poskytnutí dotace na vybudování
dětského hřiště u čp. 5 nebyla schválena.
19) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí protokol o otevírání obálek a hodnocení
podaných nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci
Rudoltice 2014“.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec Králové, IČ: 608 38 744.
20) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí poškození bytového domu čp. 612 a lampy
VO, k nimž došlo v důsledku dopravní nehody dne 14.3.2014 způsobené nákladním
automobilem firmy Autodoprava Hanzalík s.r.o.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí uplatnění náhrady škody z povinného ručení
vozidla, jímž byla dopravní nehoda způsobena, ve vlastnictví firmy Autodoprava Hanzalík
s.r.o. se sídlem Praha 5.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o výplatě pojistného plnění
z pojistné události – havárie vodovodní stoupačky v BD čp. 263 ve výši 65 309 Kč.

Lenka Bártlová, starostka obce, v.r.

Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r.

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2014
leden

zastupitelé

Bártlová Lenka
Kohoutová Erika
ing. Jan Tejkl
Žáček Daniel
Helena Filípková
Mgr. Richard Bednář
Mgr. Michal Blaschke
Jiří Just
Stránská Iva
Mgr. Lenka Havlenová
Miloslav Šrámek
Jaroslav Suchý
Mgr. Ivo Kolomý
Michal Řeháček
Roman Beneš

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

únor
ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
12
12
12
12
12
12
0
12
0
0
0
0
0
0
12

PROTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

březen
ZDRŽEL SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

duben

zastupitelé

Bártlová Lenka
Kohoutová Erika
ing. Jan Tejkl
Žáček Daniel
Helena Filípková
Mgr. Richard Bednář
Mgr. Michal Blaschke
Jiří Just
Stránská Iva
Mgr. Lenka Havlenová
Miloslav Šrámek
Jaroslav Suchý
Mgr. Ivo Kolomý
Michal Řeháček
Roman Beneš

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

květen
ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
20
20
20
--20
18
19
20
20
--------15
---

PROTI
0
0
0
--0
0
0
0
0
--------0
---

červen
ZDRŽEL SE
0
0
0
--0
2
1
0
0
--------1
---

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

zastupitelé

Bártlová Lenka
Kohoutová Erika
ing. Jan Tejkl
Žáček Daniel
Helena Filípková
Mgr. Richard Bednář
Mgr. Michal Blaschke
Jiří Just
Stránská Iva
Mgr. Lenka Havlenová
Miloslav Šrámek
Jaroslav Suchý
Mgr. Ivo Kolomý
Michal Řeháček
Roman Beneš

srpen

červenec
PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

září
ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

zastupitelé

Bártlová Lenka
Kohoutová Erika
ing. Jan Tejkl
Žáček Daniel
Helena Filípková
Mgr. Richard Bednář
Mgr. Michal Blaschke
Just Jiří
Stránská Iva
Mgr. Lenka Havlenová
Miloslav Šrámek
Jaroslav Suchý
Mgr. Ivo Kolomý
Michal Řeháček
Roman Beneš

listopad

říjen
PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

prosinec
ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

CELKEM ROK 2014

zastupitelé

Bártlová Lenka
Kohoutová Erika
ing. Jan Tejkl
Žáček Daniel
Helena Filípková
Mgr. Richard Bednář
Mgr. Michal Blaschke
Just Jiří
Stránská Iva
Mgr. Lenka Havlenová
Miloslav Šrámek
Jaroslav Suchý
Mgr. Ivo Kolomý
Michal Řeháček
Roman Beneš

PRO
32
32
32
12
32
30
19
32
20
0
0
0
0
15
12

PROTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZDRŽEL SE
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0

Příloha č. 1
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 22. 5. 2014

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bártlová Lenka
Mgr. Bednář Richard
Beneš Roman

omluven

Mgr. Blaschke Michal
Filípková Helena
Mgr. Havlenová Lenka

nepřítomna

Just Jiří
Kohoutová Erika
Mgr. Kolomý Ivo

nepřítomen

Řeháček Michal
Stránská Iva
Suchý Jaroslav

nepřítomen

Šrámek Miloslav

nepřítomen

ing. Tejkl Jan
Žáček Daniel

omluven

