ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 11. 2. 2016 od 19.00 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)
13)
14)
15)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
Evidence místních komunikací
Žádost o dotaci – Dětské hřiště Rudoltice
Zamítnutí dotace na rekonstrukci ZŠ v roce 2015
Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Vyplácení cestovních náhrad a stravného zastupitelům
Prodej části p. p. č. 3451/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej st. p. č. 404/2 k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p. p. č. 4070 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p. p. č. 4218/1 a 4290 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p. p. č. 4245/44 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání vč. návrhu programu byla na
fyzické úřední desce zveřejněna po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce a zasedání tak bylo řádně svoláno.
Dle prezenční listiny je přítomno 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni jsou zastupitelé Bártlová, Šrámek, Vymetálek, Tejkl a Žáček.
Mimo prezenční listinu je přítomna vážená veřejnost.
Starosta oznámil pořízení audiozáznamu pro potřebu vyhotovení zápisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starosta obce navrhl zapisovatelem slečnu Michaelu Zvárovou a ověřovateli pana Pavla
Řehoře a paní Olgu Pokornou.
Návrh usnesení č. ZO/1/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Řehoře a Mgr. Olgu
Pokornou a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Schválení programu

Starosta obce navrhl do již zveřejněného programu přidat další bod, a to:
14) Volba člena finančního výboru
Starosta vyzval přítomné, zda jsou nějaké další návrhy na doplnění programu. Žádných
návrhů na doplnění nebylo.
Návrh usnesení č. ZO/2/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
4) Evidence místních komunikací
5) Žádost o dotaci – Dětské hřiště Rudoltice
6) Zamítnutí dotace na rekonstrukci ZŠ v roce 2015
7) Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
8) Vyplácení cestovních náhrad a stravného zastupitelům
9) Prodej části p. p. č. 3451/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
10) Prodej st. p. č. 404/2 k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
11) Prodej p. p. č. 4070 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Prodej části p. p. č. 4218/1 a 4290 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
13) Prodej p. p. č. 4245/44 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14) Volba člena finančního výboru
15) Různé
16) Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
Rada obce projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 uzavřené mezi TJ Sokol
Rudoltice a obcí na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 95.000,- Kč
z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na správu a údržbu budovy kabin, údržbu trávníku
na hřišti, pomůcky pro mládež a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní
činností příjemce, pro kterou byl založen a poskytnutí investiční dotace ve výši 55.000,- Kč
na zakoupení traktůrku na sekání trávy, obě částky jsou součástí rozpočtu obce pro rok 2016.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce návrh smlouvy schválit.
Návrh usnesení č. ZO/3/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 mezi
TJ Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, PSČ 561 25, IČO 68244908 a obcí, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na správu a údržbu budovy kabin, údržbu trávníku
na hřišti, pomůcky pro mládež a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní

činností příjemce, pro kterou byl založen a poskytnutí investiční dotace na zakoupení
traktůrku na sekání trávy, jedná se o neinvestiční a investiční výdaje roku 2016, a rozhodlo
její uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Řehoř)
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Evidence místních komunikací
V roce 2015 byla provedena evidence místních komunikací, mostů a lávek tzv. pasport mostů
a komunikací. Jedná se o přehled mostů a komunikací nacházejících se na území naší obce.
Nejedná se však pouze o mosty a komunikace ve vlastnictví obce, nýbrž o všechny mosty a
komunikace, které jsou veřejně přístupné. Takový dokument obci chyběl už několik let a
vzhledem k množícím se dotazům k této problematice v posledním roce, bylo přistoupeno
k jeho vyhotovení.
Návrh usnesení č. ZO/4/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Evidenci místních komunikací obce Rudoltice
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Žádost o dotaci – Dětské hřiště Rudoltice
Rada obce rozhodla dovybavit dětská hřiště o posilovací prvky pro starší děti. Žádost o dotaci
ve výši 400.000,- Kč bude zatím podána na pořízení prvků u čp. 5. Hřiště na Zámečku
bohužel nebylo vyjmuto ze ZPF a nesplňuje tak v tuto chvíli požadavky pro poskytnutí
dotace.
Zastupitelka Kohoutová se dotázala, zda bylo doplnění prvků konzultováno s „památkáři“,
jelikož při budování hřiště u čp. 5 musely být některé herní prvky nahrazeny jinými právě
kvůli připomínkám „památkářů“.
Starosta obce uvedl, že si není vědom toho, že by věc byla konzultována přímo s „památkáři“,
ale k žádosti o dotaci musel být vypracován projekt, který schválil zdejší stavební úřad bez
toho, aniž by požadoval nějaké vyjádření „památkářů“.
Návrh usnesení č. ZO/5/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 400.000,- Kč podanou
Obcí Rudoltice u Ministerstva pro místní rozvoj a jejímž předmětem je pořízení a instalace
pěti nových posilovaných fitness prvků na dětském hřišti v obci Rudoltice, přičemž celková
výše investice činí 580.849 Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Zamítnutí dotace na rekonstrukci ZŠ v roce 2015
V r. 2014 byla Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) schválena dotace na
rekonstrukci budovy ZŠ. Rekonstrukce se provedla, avšak podmínkou poskytnutí dotace bylo
i zateplení pláště budovy. Během rekonstrukce se však zjistilo, že obvodové zdivo budovy je
velmi vlhké a projektanti i dodavatelská firma měla velké obavy z toho, že pokud by došlo
k zateplení pláště budovy, docházelo by zde k velkému výskytu plísní. Rekonstrukce tedy
proběhla bez zateplení. Podmínky dotace tak nebyly splněny, dotace nebyla čerpána a
skutečnost byla oznámena MŽP. S MŽP bylo jednáno o možnosti odložení čerpání dotace
např. o rok, odložení však není možné. Dotace byla nyní rozhodnutím MŽP naší obci
odejmuta. Zateplení bude provedeno následně, po jeho vyschnutí.
Návrh usnesení č. ZO/6/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, čj.
76610/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým odnímá dotaci Obci Rudoltice IČO
00279421, jako příjemci dotace z Operačního programu Životního prostředí podle ust. § 15
odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů pro projekt „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“, a které je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Nařízením vlády č. 352/2015 se s účinností od 1.1.2016 mění výše měsíčních odměn
poskytovaných členům zastupitelstev obcí, členů zastupitelstev městských obvodů nebo
městských částí územně členěných statutárních měst a městských část hlavního města Prahy.
Dle tohoto nařízení může být výše odměn pro zastupitele Obce Rudoltice navýšena o 6,2 %
oproti současným platným odměnám, neboť navýšení v červnu 2015 o 3,5 % dle nařízení
vlády nebylo zastupiteli schváleno.
Návrh usnesení č. ZO/7A/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela
k 1.1.2016):
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

1.578 Kč,
1.386 Kč,
1.130 Kč,
576 Kč,

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou
členy zastupitelstva:
člen výboru nebo komice, který není zastupitelem 1.130 Kč,
předseda komise, který není zastupitelem
1.386 Kč,
předseda osadního výboru, který není zastupitelem 1.386 Kč
členové povodňové komise
0 Kč
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. března 2016. V souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b)
zákona o obcích, při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytuje jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé
funkce, vyjma odměny za výkon funkce starosty obce.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Kohoutová)
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místostarostka Kobzová navrhla také navýšení odměny starosty obce. Jeho současná odměna
činí 20 000,- Kč, maximální výše jeho odměny dle nařízení vlády č. 352/2015 s účinností od
1.1.2016 může být 27 004,- Kč. Navrhla zvýšení odměny starosty obce na částku 22.000,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/7B/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměny za výkon funkce neuvolněného
starosty dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela k 1.1.2016):
starosta

22.000 Kč

Nová výše odměn bude vyplácena od 1. března 2016.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Kolomý)
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Vyplácení cestovních náhrad a stravného zastupitelům
Na základě ústního doporučení krajského úřadu při kontrole, která proběhla dne 29.9.2015, je
nutné schválit vyplácení cestovních náhrad zastupitelům (např. doprava na školení), které se
řídí zákoníkem práce, přičemž stravné je navrhováno v nejnižší hranici.
Návrh usnesení č. ZO/8/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje vyplácení stravného v nejnižší sazbě a cestovních
náhrad všem zastupitelům v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláškou
č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad platné pro daný rok.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan M. Š. žádá o koupi části p.p.č. 3451/2, dle geometrického plánu o výměře 753 m2, která
je bývalým náhonem mlýna a na které se nachází vodovodní síť. Navrhovaná kupní cena je
25,- Kč/m2, tj. celkem 18.825,- Kč. Cena byla stanovena znaleckým posudkem jako cena
obvyklá. Pan Š. souhlasí s kupní cenou i s úhradou geometrického zaměření. Je si taktéž
vědom toto, že pozemek bude zatížen věcným břemenem z důvodu vedení vodovodní sítě.
Návrh usnesení č. ZO/9/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3451/2
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.1.2016
– 11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna (dle GP nově p.p.č.3451/13) o výměře 753 m2, panu M. Š., bytem XXX, za cenu
obvyklou v celkové výši 18.825,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 4074-1/2016 ze dne
6.1.2016 zpracovaným Ing. Milanem Náglem, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady
nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná 13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Prodej st.p.č. 404/2 k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan M. a J. Š. žádají o koupi st.p.č. 404/2 o celkové výměře 10 m2, na které
se nachází jejich garáž a kterou mají v úmyslu legalizovat. K odkupu dochází na základě
výzvy k nápravě katastrální úřadu, kterou obdržela i obec jako vlastník dotčeného pozemku.
Navrhovaná kupní cena pozemku je 35,- Kč / m2 dle Ceníku pozemků obce Rudoltice,
tj. celkem 350,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/10/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 404/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.1.2016 –
11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej st.p.č. 404/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 10 m2, panu M. a J. Š., bytem XXX za celkovou cenu 350,- Kč stanovenou dle odst. 1

písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23.11.2015, a to 35,Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Prodej p.p.č. 4070 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Zastupitel Suchý oznámil dle § 8 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, svůj osobní zájem na
projednávané věci.
Pan J. S. žádá o koupi p.p.č. 4070 o výměře 2 812 m2, která se nachází za statkem, který dříve
patřil panu Štoskovi. Navrhovaná kupní cena je 6,- Kč/m2, tj. celkem 16.872,- Kč. Cena byla
stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá.
Pan J. S. sdělil, že pozemek se nachází v extravilánu obce za bývalým Štoskovým statkem
(komunikace před BD čp. 262, u domu Cvejnových odbočka vpravo). Pozemek je zarostlý
rákosím a křovinami, zčásti se jedná o bažinu. Obec se o pozemek nestará. Nechtěl stanovit
cenu pozemku na základě ceníku, ale znaleckým posudkem. Prozatím však nechce prozradit
svůj záměr s tímto pozemkem, ale na tomto pozemku se nedá nic zbudovat.
Návrh usnesení č. ZO/11/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 4070 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.1.2016 –
11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 4070 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 2 812 m2, panu J. S., bytem XXX, za cenu obvyklou v celkové výši 16.872,- Kč
stanovenou znaleckým posudkem č. 4076-3/2016 ze dne 8.1.2016 zpracovaným Ing. Milanem
Náglem, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná
13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Suchý, Kohoutová)
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Prodej části p.p.č. 4218/1 a 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan J. V. žádá o koupi částí p.p.č. 4218/1 a 4290, dle geometrického plánu o celkové rozloze
53 m2. Koupě mu umožní lepší příjezd na p.p.č. 4218/2, kterou vlastní. Navrhovaná kupní
cena pozemku je 35,- Kč / m2 dle Ceníku pozemků obce Rudoltice, tj. celkem 1.855,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/12/11/02/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 4218/1
a 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech
26.1.2016 – 11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 4218/1 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 4218/21) o výměře 43 m2 a části p.p.č. 4290 (dle GP nově
p.p.č. 4290/2) o výměře 10 m2 panu J. V., bytem XXX za celkovou cenu 1.855,- Kč stanovenou
dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23.11.2015,
a to 35,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Prodej p.p.č. 4245/44 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Obec Rudoltice prodává paní L. V., bytem XXX a panu K. K., bytem XXX, pozemek p.č.
4245/44 o výměře 1406 m2 za účelem výstavby rodinného domu za cenu ve výši 341.790,- Kč
včetně DPH.
Starosta obce informoval o nové povinnosti odvádět DPH z prodeje pozemků.
Návrh usnesení č. ZO/13/11/02/2016
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 p. L. V., trvale bytem XXX a p. K. K., trvale bytem 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. 4245/44 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 341.790,- Kč vč. DPH, a rozhodlo její uzavření
schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Volba člena finančního výboru
Starosta obce oznámil, že členka finančního výboru paní Marcela Chromcová koncem
listopadu odstoupila ze své funkce. Je tedy potřeba zvolit nového člena výboru. Navrhl novou
členkou paní Marcelu Jílkovou.
Návrh usnesení č. ZO/14/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem finančního výboru paní Marcelu Jílkovou.
Hlasování o návrhu usnesení:

PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Různé
V rámci tohoto bodu informoval starosta obce přítomné zastupitele a veřejnost o aktuálních
záměrech obce, projektech a dění v obci:
Přístavba třídy MŠ
Přístavbou nad spojovací chodbou mezi budovou MŠ a školní jídelnou by měla vzniknout
plnohodnotná nová třída pro cca 18 dětí. Půdorys budovy by nebyl rozšířen. Zatím je tato
možnost projednána s hygienou a požárníky, nyní se bude důkladně konzultovat se zástupci
školy.
Přístavba třídy ZŠ
K přístavbě v ZŠ je prozatím pouze souhlasné stanovisko vodohospodářů, že přístavba bude
v záplavovém území možná, a to tak, že přístavba bude opřena v jednom místě na sloupu.
Prořezání potoka
Tento projekt byl poměrně časově náročný. Nakonec vodohospodáři i odbor životního
prostředí s projektem souhlasili a probíhá jeho realizace. V současnosti se jedná také
o dohodě mezi jednotlivými vlastníky, obcí a vodohospodáři o zprůchodnění koryta potoka,
kdy nejkritičtější je situace v části potoka od spol. 2 k 2, u pana Čírtkem a pana Pusztaie, kde
je koryto potoka velmi úzké.
Vybudování chodníků a kanalizace v dolní části obce
Projektanti, kteří kanalizaci navrhují, už dotčenou lokalitu navštívili. Od vlastníků dotčených
nemovitostí dostali předběžný souhlas k napojení na kanalizaci. Občané by se nemuseli o nic
starat, na svém pozemku by měli pouze umístěnou šachtu a o vše ostatní by se starala obec
jako je tomu v jiných odkanalizovaných částech obce. Občanům by vyplynula pouze
povinnost hradit stočné. Některé objekty by měly určitě po výstavbě chodníků problémy
s vypouštěním odpadních vod, pokud by se kanalizace nevybudovala.
Do projektu chodníku od silnice I. třídy k budově ZS se bohužel nepodařilo zařadit přechod
přes silnici I. třídy. Tato silnice je širší než 6 m a dle silničního zákona by zde musel být
umístěn ostrůvek. Ovšem pro zbudování ostrůvku není silnice zase dostatečně široká. Tento
přechod bude řešen samostatně, aby neovlivnil schválení celého projektu zbudování chodníku.
Přechod je ale navržen naproti MŠ, aby byl zajištěn bezpečný přechod rodičů a dětí.
K navrhovanému chodníku na Zámečku, který by měl vést od silnice I. třídy k bytovým
domům, se v současnosti vyjadřuje odbor životní prostředí.
Odstranění ptačích hnízd z BD v lokalitě Zámeček
Byla vypracována žádost o souhlas s odstraněním hnízd jiřiček z bytových domů v lokalitě
Zámeček, a to s ohledem na výskyt tzv. ptačích štěnic v loňském roce. V současnosti se čeká
na vyjádření odboru životního prostředí.
Objekt čp. 5
Aktuálně je připravován projekt na obnovu objektu čp. 5 a je konzultován s „památkáři“. Bude
zřejmě časově náročné.
Zbudování veřejného osvětlení
Vybrány 2 lokality pro zbudování nového osvětlení, a to v části od domu paní Kobzové
(I. sídliště) ke Cvejnovým a od autobusové točny k RD Zvárových, Samkových a Kolomých.
V současnosti je zpracováván projekt.

Jednotlivá světla budou doplněna postupně (bez projektu). Plánované je zbudování světla
k RD manželů Jaskó (dolní konec, směrem na Lukovou), k RD manželů Vašinových,
Dubových a panu Šutorovi, od RD manželů Kašinových k silnici I. třídy (zadní cesta).
Vybavení tělocvičny
Bylo vyměněno opotřebené a zastaralé tělocvičné nářadí na žádost místní ZŠ. Nově vyznačeno
herní hřiště na badminton a zakoupena také sada raket a míčků (košíků) pro badminton.
Při kontrole bezpečnostního technika bylo zjištěno několik závad v tělocvičně, na jejich
odstranění se již pracuje. Nový bezpečnostní technik bude provádět pravidelné revize také na
dětských hřištích.
Vybavení sálu kulturního domu
Staré a silně opotřebované stoly a židle na sále místního kulturního domu budou během jara
2016 nahrazeny novými. Na sál zakoupeny také nové žaluzie, které byly poškozené.
Místostarostka obce v závěru informovala přítomné o úspěšném zápisu do 1. třídy, kterého se
zúčastnilo celkem 25 dětí, z nichž 17 má zájem navštěvovat místní ZŠ. Dále přítomné
seznámilo s možností digitalizace obecních kronik, které by po zmíněné digitalizaci mohly být
umístěny na webových stránkách obce a přístupné široké veřejnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Diskuse
V rámci diskuze bylo vzneseny tyto dotazy:
1) Budou umístěny měřice rychlosti také na silnici I. třídy?
Ano, měřiče budou umístěny i zde. Jeden při vjezdu a jeden při výjezdu z obce.
Realizace proběhne v nejbližších měsících.
2) Bude opravena komunikace za p. Tenenkem směrem na Lukovou, kterou
poškodila spol. VAK při opravě vodovodního řadu?
V roce 2016 jsou plánovány opravy komunikací v celé obci např. komunikace pod
Faltusovými směrem na Lukovou, komunikace H1, kterou v současnosti využívají
Lesy ČR při těžbě dřeva, zbudování komunikace „nad přečerpávačkou“ v lokalitě
Zámeček atd.
3) Bude dnes schválený pasport komunikací a mostu zveřejněn na webových
stránkách obce?
Ano, pasport bude zveřejněn na webových stránkách obce.
4) Bylo by možné umístit u RD v lokalitě Zámeček další kontejnery na plast a papír?
U spol. EKO-KOM sjednána bezúplatná zápůjčka 4 kontejnerů na papír a plasty. Jeden
kontejner na papír a plasty budou umístěny u silnice I. třídy (prodejna motorek),
ostatní budou umístěny v lokalitě Zámeček.
5) Bylo by možné zpevnit plochu pod kontejnery před školní jídelnou?
O tomto návrhu může být jednáno. Snaha je ale spíše taková kontejnery rozmístit do
více lokalit, aby jich nebylo tolik na jednom místě.
6) Jak bude využita bývalá kočárkárna (mezi BD čp. 264 a 265)?
Nájemníci bytových domů čp. 264 a 265 by měly zájem si objekt pronajmout a umístit
zde své motorky, skútry apod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skončeno ve 20.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 17.2.2016.

Zapsala: Michaela Zvárová

Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce

Ověřili:

Mgr. Olga Pokorná

………………………………

Pavel Řehoř

………………………………

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/11/2/2016
Usnesení č. ZO/1/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Řehoře a Mgr. Olgu
Pokornou a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
Usnesení č. ZO/2/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
4) Evidence místních komunikací
5) Žádost o dotaci – Dětské hřiště Rudoltice
6) Zamítnutí dotace na rekonstrukci ZŠ v roce 2015
7) Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
8) Vyplácení cestovních náhrad a stravného zastupitelům
9) Prodej části p. p. č. 3451/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
10) Prodej st. p. č. 404/2 k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
11) Prodej p. p. č. 4070 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Prodej části p. p. č. 4218/1 a 4290 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
13) Prodej p. p. č. 4245/44 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14) Volba člena finančního výboru
15) Různé
16) Diskuse
Usnesení č. ZO/3/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 mezi
TJ Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, PSČ 561 25, IČO 68244908 a obcí, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na správu a údržbu budovy kabin, údržbu trávníku
na hřišti, pomůcky pro mládež a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní
činností příjemce, pro kterou byl založen a poskytnutí investiční dotace na zakoupení
traktůrku na sekání trávy, jedná se o neinvestiční a investiční výdaje roku 2016, a rozhodlo
její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/4/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Evidenci místních komunikací obce Rudoltice
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
změn.
Usnesení č. ZO/5/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 400.000,- Kč podanou
Obcí Rudoltice u Ministerstva pro místní rozvoj a jejímž předmětem je pořízení a instalace
pěti nových posilovaných fitness prvků na dětském hřišti v obci Rudoltice, přičemž celková
výše investice činí 580.849 Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/6/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, čj.
76610/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým odnímá dotaci Obci Rudoltice IČO
00279421, jako příjemci dotace z Operačního programu Životního prostředí podle ust. § 15
odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů pro projekt „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“, a které je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Usnesení č. ZO/7A/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela
k 1.1.2016):
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

1.578 Kč,
1.386 Kč,
1.130 Kč,
576 Kč,

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou
členy zastupitelstva:
člen výboru nebo komice, který není zastupitelem 1.130 Kč,
předseda komise, který není zastupitelem
1.386 Kč,
předseda osadního výboru, který není zastupitelem 1.386 Kč
členové povodňové komise
0 Kč
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. března 2016. V souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b)
zákona o obcích, při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytuje jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé
funkce, vyjma odměny za výkon funkce starosty obce.
Usnesení č. ZO/7B/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměny za výkon funkce neuvolněného
starosty dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela k 1.1.2016):
starosta

22.000 Kč

Nová výše odměn bude vyplácena od 1. března 2016.
Usnesení č. ZO/8/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje vyplácení stravného v nejnižší sazbě a cestovních
náhrad všem zastupitelům v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláškou
č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad platné pro daný rok.
Usnesení č. ZO/9/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3451/2
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.1.2016
– 11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna (dle GP nově p.p.č.3451/13) o výměře 753 m2, panu M. Š., bytem XXX, za cenu

obvyklou v celkové výši 18.825,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 4074-1/2016 ze dne
6.1.2016 zpracovaným Ing. Milanem Náglem, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady
nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná 13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZO/10/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 404/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.1.2016 –
11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej st.p.č. 404/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 10 m2, panu M. a J. Š., bytem XXX za celkovou cenu 350,- Kč stanovenou dle odst. 1
písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23.11.2015, a to 35,Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZO/11/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 4070 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.1.2016 –
11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 4070 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 2 812 m2, panu J. S., bytem XXX, za cenu obvyklou v celkové výši 16.872,- Kč
stanovenou znaleckým posudkem č. 4076-3/2016 ze dne 8.1.2016 zpracovaným Ing. Milanem
Náglem, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná
13, PSČ 561 53.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZO/12/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 4218/1
a 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech
26.1.2016 – 11.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 4218/1 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 4218/21) o výměře 43 m2 a části p.p.č. 4290 (dle GP nově
p.p.č. 4290/2) o výměře 10 m2 panu J. V., bytem XXX za celkovou cenu 1.855,- Kč stanovenou
dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23.11.2015,
a to 35,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZO/13/11/02/2016
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 p. L. V., trvale bytem XXX a p. K. K., trvale bytem 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. 4245/44 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 341.790,- Kč vč. DPH, a rozhodlo její uzavření
schválit.

Usnesení č. ZO/14/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem finančního výboru paní Marcelu Jílkovou.

Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce

………………………………….

Jolana Kobzová, místostarostka obce

…………………………

Příloha č. 1
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. února 2016

PREZENČNÍ LISTINA
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bártlová Lenka, Bc.

omluvena

Mgr. Havlenová Lenka

přítomna

Kobzová Jolana

přítomna

Kohoutová Erika

přítomna

Mgr. Kolomý Ivo

přítomen

Mgr. Macháčová Marcela

přítomna

Mgr. Pokorná Olga

přítomna

Řehoř Pavel

přítomen

Samek Pavel, Bc.

přítomen

Suchý Jaroslav

přítomen

Sýkorová Jitka

přítomna

Šrámek Miloslav

omluven

Ing. Tejkl Jan

omluven

Vymetálek Roman

omluven

Žáček Daniel

omluven

