
ZÁPIS 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, 

konaného dne 26. září 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) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Rudoltice  

4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
5) Rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ 
6) Koupě části p.p.č. 695/1 a části p.p.č. 696/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
7) Úplatný převod pozemků p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
8) Prodej části p.p.č. 3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
9) Prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
10) Prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Různé 
12) 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 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Omluveni jsou zastupitelé Mgr. Lenka Bártlová, Erika Kohoutová, Jaroslav Suchý a Miloslav 
Šrámek. 
 
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 paní Jolanu 
Kobzovou a Ing. Jana Tejkla. 
 
Návrh usnesení č. ZO/1/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu paní Jolanu Kobzovou a pana Ing. 
Jana Tejkla a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 



Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2) Schválení programu 
 

Starosta obce navrhl do již zveřejněného programu přidat další bod, a to:  
11)  Prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

 
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo dalších návrhů na doplnění programu. Jiných návrhů 
podáno nebylo. 
 
Návrh usnesení č. ZO/2/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Rudoltice 

4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
5) Rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ 
6) Koupě části p.p.č. 695/1 a části p.p.č. 696/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
7) Úplatný převod pozemků p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
8) Prodej části p.p.č. 3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
9) Prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
10) Prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
12) Různé 
13) Diskuse 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Rudoltice 

 
Místostarosta obce sdělila, že OZV č. 1/2016 a její přílohu je nutné změnit, jelikož obec 
obdržela zdarma do zápůjčky celkem 6 kusů nových kontejnerů pro třídění odpadů od 
společnosti Eko-kom. Jedná se o 3 modré kontejnery na papír a 3 žluté kontejnery na plasty. 
Rozmístěny byly po jednom kusu od každé barvy na novém stanovišti u odbočky 
k Benešovým, posíleno bylo stanoviště u Yamahy a na sídlišti Zámeček pro rodinné domky. 
Dále byl přidán 1 kontejner na bioodpad na nové stanoviště „U mostu za poštou“ a nově je 
přistaven velkoobjemový kontejner na 2. sídlišti u ČOV určený pro celou obec na odkládání 
nepotřebného nábytku a koberců. 
 
Návrh usnesení č. ZO/3/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 schválit. 
 



Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice na fyzické i elektronické úřední 
desce nejméně po dobu 15 dnů. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
 

Starosta obce sdělil, že podle ustanovení § 23 odst. 4 školského zákona může zřizovatel školy 
povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a 
prováděcím právním předpisem za předpokladu, že zřizovatel v případě nižšího počtu uhradí 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem 
(tj. rozdíl mezi krajským normativem určeným výdaji na skutečný počet žáků a skutečnou 
potřebou). 
 
Návrh usnesení č. ZO/4/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je udělení výjimky z nejnižšího 
počtu žáků ve třídě, a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na 
školní rok 2016/2017. 
 
Obec Rudoltice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a 
prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací 
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ 
 

Starosta obce uvedl, že rozpočtové opatření představuje změnu, kterou se do letošního 
rozpočtu započítají finanční prostředky z minulých let ve výši 4.500.000,- Kč a dále se 
převede 1.500.000,- Kč z položky chodníky a 200.000,- Kč z položky rekonstrukce školy. 
Celkem převedených 6.200.000,- Kč bude použito na opravy komunikací ve výši 2.500.000,- 
Kč, na výstavbu komunikací ve výši 3.500.000,- Kč a 200.000,- Kč bude poskytnuto ZŠ a MŠ 
na nákup lehátek a povlečení pro dvě třídy v hlavní budově MŠ, neboť jsou ve velmi špatném 
stavu. 
 
Zastupitel Tejkl se dotazoval na jednotlivé položky rozpočtového opatření. Všechny dotazy 
byly starostou obce zodpovězeny. 
 
Návrh usnesení č. ZO/5/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ týkající se oprav a 
výstavby komunikací, neinvestičního příspěvku pro Základní školu a mateřskou školu 
Rudoltice, a kterým se zapojují do rozpočtu finanční prostředky z minulých let ve výši 
4 500 000 Kč. 



Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Koupě části p.p.č. 695/1 a části p.p.č. 696/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem na odkup částí p.p.č. 695/1 a 696/1 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. Vlastníky pozemkových parcel jsou pan J. B., S. B. a paní J. B. 
Navrhovaná kupní cena je 3.080,- Kč tj. 35 Kč/m2 dle ceníku. Důvodem návrhu na odkup 
předmětných parcel je skutečnost, že obě tyto části jsou dlouhodobě využívány obcí a 
veřejností jako komunikace na nádraží ČD. 
 
Návrh usnesení č. ZO/6/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi panem J. B., trvale bytem 
XXX, panem S. B., trvale bytem XXX a paní J. B., trvale bytem XXX, na straně jedné, jako 
prodávající, a obcí Rudoltice na straně druhé, jako kupující, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je koupě části p.p.č. 695/1 (nově dle GP p.p.č. 695/8)  
o výměře 15 m2 a části p.p.č. 696/1 (nově dle GP p.p.č. 696/6) o výměře 73 m2 vše v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 3.080,- Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit, a to s ohledem na skutečnost, že předmětné pozemkové parcely jsou 
dlouhodobě využívány jako veřejná komunikace k nádraží Českých drah. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Úplatný převod pozemků p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

 
Místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem na podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 
900 a část p.p.č. 907/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Oba pozemky jsou v majetku České 
republiky a právo hospodařit s nimi má Státní pozemkový úřad. Pozemky mají dlouhodobě 
pronajaty manželé H. za účelem osobního užívání jako zahrady a rádi by je odkoupili do 
svého vlastnictví. Manželům H. bylo Státním pozemkovým úřadem sděleno, že možným 
způsobem získání pozemků by byl nejdříve úplatný převod pozemků do majetku obce, která 
by jim je následně prodala. 
 
Návrh usnesení č. ZO/7/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku 
p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Prodej části p.p.č. 3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Zastupitelka Havlenová oznámila, že je dle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění, ve střetu zájmů. 
 



Místostarostka obce sdělila, že paní L. H. žádá obec o koupi části pozemku p.p.č. 3085/1 
(nově dle GP 3085/6) o výměře 634 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem 
dlouhodobého osobního užívání jako zahrady. Tato část pozemku byla v historii cestou, nyní 
cestu tvoří p.p.č. 907/3. Navrhuji prodej dle ceníku obce Rudoltice a to 35,- Kč/m2. Záměr 
prodeje byl schválen radou obce dne 11.8.2016 usnesením č. RO/2/2016/08/11 a zveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu ve dnech 19.8.2016 – 5.9.2016. 
 
Návrh usnesení č. ZO/8/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3085/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 19.8.2016 
– 5.9.2016. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 3085/1 (dle GP nově p.p.č. 3085/6) 
o výměře 634 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna Mgr. L. H., trvale bytem XXX, za celkovou 
kupní cenu ve výši 22.190,- 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:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Obec Rudoltice prodává manželům O. a S. H., bytem XXX, p. p. č. 4245/6 v lokalitě 
Zámeček o výměře 867 m2 za účelem výstavby rodinného domu, a to za cenu ve výši 
259.650,- Kč včetně DPH. 
 
Návrh usnesení č. ZO/9/26/9/2016 
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 manželi O. a S. H., oba trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 259.650,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Obec Rudoltice prodává panu M. K., bytem XXX a slečně K. K., bytem XXX, p. p. č. 4245/3 
v lokalitě Zámeček o výměře 884 m2 za účelem výstavby rodinného domu, a to za cenu ve 
výši 263.850,- Kč včetně DPH. 
 
Návrh usnesení č. ZO/10/26/9/2016 
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 panem M. K., trvale bytem XXX a slečnou K. K., trvale bytem XXX, na 



straně druhé, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 263.850,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření 
schválit. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Obec Rudoltice prodává manželům I. a J. M., bytem XXX, p. p. č. 4245/2 v lokalitě Zámeček 
o výměře 777 m2 za účelem výstavby rodinného domu, a to za cenu ve výši 236.930,- Kč 
včetně DPH. 
 
Návrh usnesení č. ZO/11/26/9/2016 
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 manželi Ing. I. a J. M., oba trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 236.930,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Různé 
 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Diskuse 
 
Z řad veřejnosti byl vznesen dotaz: 

- budoucí využití pozemku mezi hřištěm a bytovými domy v lokalitě Zámeček; 
využití pro stavbu rodinných domů 
Starosta obce uvedl, že v současnosti neexistuje žádný konkrétní záměr využití 
tohoto pozemku. Určující bude, jak je pozemek veden v územním plánu. Zastupitel 
Tejkl a Žáček uvedli, že byl záměr zbudovat zde nějaké sportoviště a tak je zaneseno 
i v územním plánu. Místostarostka obce uvedla, že ze schůzek s domovními 
důvěrníky bytových domů vyplynulo, že by měli zájem na této ploše zbudovat 
sportoviště pro dospívající děti a dospělé. 
Starosta obce dále uvedl, že další plochou pro možnou výstavbu by mohly být 
pozemky za II. alejí směrem k chatové oblasti Lískovec. Nutná by ale byla změna 
územního plánu. Parcely pro výstavbu rodinných domů jsou totiž v současnosti již 
všechny, až na jednu prodané. 
 
Zastupitel Tejkl otevřel v této souvislosti diskuzi na téma zbudování kanalizace 
v obci a kapacitě ČOV na Zámečku a dále diskuzi na téma záměru vlastníka 
pozemku mezi I. alejí a bytovými domy, zbudovat zde parcely na výstavbu 
rodinných domů. Starosta obce sdělil, že aktuální záměr vlastníka zbudovat zde cca 



24 parcel pro výstavbu rodinných domů, je zcela závislý na souhlasu obce, jelikož 
by musela být využita obecní kanalizace a vodovod. 
 
Otevřena byla také otázka zbudování bazénu mezi budovou ZŠ a MŠ. K tomu 
starosta obce uvedl, že v současnosti již bylo vydáno územní rozhodnutí. Na 
základě vydaného územního rozhodnutí se v současnosti řeší přeložka inženýrských 
sítí. Dále bude na základě územního rozhodnutí požádáno o vydání stavebního 
povolení na výstavbu hřiště pro ZŠ a bude se řešit odděleně. Výstavba bazénu je 
tématem k další diskuzi a rozhodnout by o ní mělo zastupitelstvo obce. Vizualizace 
budovy bude pravděpodobně zveřejněna v příštím čísle zpravodaje. 
 
Diskutováno bylo také na téma přístavby MŠ a rozšíření budovy ZŠ. Na přístavbu 
MŠ bylo již vydáno stavební povolení a starosta obce bude navrhovat zařazení 
investice do rozpočtu na r. 2017. Jednalo by se o investici cca ve výši 5 mil. Kč, 
která bude pokryta z vlastních zdrojů obce. S přístavbou by se provedla i 
rekonstrukce elektřiny, vody a toalet v budově MŠ, jelikož stav je neuspokojivý a 
rekonstrukce by se musela v následujících letech stejně provést. Pro třídu MŠ 
v budově obecního úřadu prozatím využití není. Jednalo se např. i o využití prostor 
pro ordinaci zubního lékaře. 
 
Starosta obce informoval o situaci s přestavbou objektu čp. 5. Projekt je již hotov a 
bylo požádáno o stavební povolení. Místostarostka obce k tomu uvedla, že budova 
musí být zachována ve stávající podobě a tím je projekt z hlediska využití prostor 
omezen. Navrhováno je zde zbudovat knihovnu, jelikož stávající knihovna v patře 
budovy úřadu není dobře přístupná pro starší osoby či handicapované. Dále sociální 
zařízení a dvě malé klubovny. Ve dvoře by pak vznikla společenská místnost 
s kuchyní např. pro rodinné oslavy a toalety, které by byly přístupné pro 
návštěvníky hřiště. O zbudování obecní restaurace se neuvažuje. Zastupitel Tejkl se 
domnívá, že by o využití budovy měla rozhodnout veřejnost. 
 

- ohledně možnosti označení cyklostezky na silnici I. třídy (křižovatka směr 
Lanškroun) a dále o možnosti zhotovení laviček před autobusovými zastávkami 
Bylo přislíbeno, že v rámci realizace chodníku je možné se na nějaké varianty 
označení cyklostezky informovat. Co se týče zhotovení laviček u zastávek, bude 
možnost zkonzultována se spol. Vision. 
 

- ohledně zbudování nového mostu od bytového domu čp. 261 přes potok ke Krejčím 
Starosta obce potvrdil, že Povodí Moravy souhlasilo s opravou lávek v obci. 
Nevzniknou však žádné pevné konstrukce, lávky budou pouze opraveny. Nové mosty 
vznikat nebudou s ohledem na vysoké pořizovací náklady. 
 

- ohledně čistění břehu potoka v obci a neuspokojivého stavu břehu potoka u čp. 261 
Starosta obce uvedl, že čištění břehu potoka začala u autobusové točny před 
bytovým domem čp. 261 a pokračovat bude směrem dolů dle stanoviska Povodí 
Moravy. Čistění zbývající části tj. i části u bytového domu čp. 261 bude předmětem 
dalšího jednání. Povodí Moravy však zastává stanovisko, že se jedná o tzv. volný 
vodní tok a jeho určité zanášení se toleruje. 
 

- ohledně informace o zvýšení podílu směsného podílu k odpadu tříděnému a s tím 
souvisejícího zvýšení nákladů 
Starosta obce uvedl, že takové informace obec v současnosti nemá. 

 
Skončeno ve 20.25 hod. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 30.9.2016. 
 



 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Mgr. Ivo Kolomý 
starosta obce  
 
 
Ověřili: Jolana Kobzová 
 
   Ing. Jan Tejkl 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/26/09/2016 
 
Usnesení č. ZO/1/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu paní Jolanu Kobzovou a pana  
Ing. Jana Tejkla a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 
Návrh usnesení č. ZO/2/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Rudoltice 

4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
5) Rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ 
6) Koupě části p.p.č. 695/1 a části p.p.č. 696/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
7) Úplatný převod pozemků p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
8) Prodej části p.p.č. 3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
9) Prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
10) Prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
12) Různé 
13) Diskuse 

 
Návrh usnesení č. ZO/3/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 
rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice na fyzické i elektronické úřední 
desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
Návrh usnesení č. ZO/4/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost Základní školy a mateřské školy Rudoltice, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je udělení výjimky z nejnižšího 
počtu žáků ve třídě, a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na 
školní rok 2016/2017. 
 
Obec Rudoltice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a 
prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací 
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 
 
Návrh usnesení č. ZO/5/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ týkající se oprav a 
výstavby komunikací, neinvestičního příspěvku pro Základní školu a mateřskou školu 
Rudoltice, a kterým se zapojují do rozpočtu finanční prostředky z minulých let ve výši 
4 500 000 Kč. 
 
Návrh usnesení č. ZO/6/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi panem J. B., trvale bytem 
XXX, panem S. B., trvale bytem XXX a paní J. B., trvale bytem XXX, na straně jedné, jako 



prodávající, a obcí Rudoltice na straně druhé, jako kupující, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je koupě části p.p.č. 695/1 (nově dle GP p.p.č. 695/8)  
o výměře 15 m2 a části p.p.č. 696/1 (nově dle GP p.p.č. 696/6) o výměře 73 m2 vše v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 3.080,- Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit, a to s ohledem na skutečnost, že předmětné pozemkové parcely jsou 
dlouhodobě využívány jako veřejná komunikace k nádraží Českých drah. 
 
Návrh usnesení č. ZO/7/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku 
p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh usnesení č. ZO/8/26/9/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3085/1 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 19.8.2016 
– 5.9.2016. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 3085/1 (dle GP nově p.p.č. 3085/6) 
o výměře 634 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna Mgr. L. H., trvale bytem XXX, za celkovou 
kupní cenu ve výši 22.190,- 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. 
 
Návrh usnesení č. ZO/9/26/9/2016 
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 manželi O. a S. H., oba trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 259.650,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit. 

 

Návrh usnesení č. ZO/10/26/9/2016 
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 panem M. K., trvale bytem XXX a slečnou K. K., trvale bytem XXX, na 
straně druhé, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 263.850,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření 
schválit. 
 
Návrh usnesení č. ZO/11/26/9/2016 
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 manželi Ing. I. a J. M., oba trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 236.930,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit. 

 
Mgr. Ivo Kolomý, v.r., starosta obce 
 
Jolana Kobzová, v.r., místostarostka obce.



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2015/2016 
 

zastupitelé 
 

březen 2015 
 

 
červen 2015 

 

 
červen 2015 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 
Bártlová Lenka Bc. 14 4 0 2 0 0 18 3 3 
Havlenová Lenka Mgr. 15 1 2 0 0 0 20 0 4 
Kobzová Jolana 15 1 2 1 0 1 20 0 4 
Kohoutová Erika 14 3 1 2 0 0 20 2 2 
Kolomý Ivo Mgr. 16 1 1 1 0 1 20 0 4 
Macháčková Marcela Mgr. 15 2 1 0 0 0 20 0 4 
Pokorná Olga Mgr. 13 2 3 2 0 0 19 2 3 
Řehoř Pavel 14 2 2 1 0 1 19 1 4 
Samek Pavel Bc. 15 1 2 0 0 0 19 1 4 
Suchý Jaroslav 15 0 3 0 0 0 20 0 4 
Sýkorová Jitka 14 3 1 2 0 0 0 0 0 
Šrámek Miloslav 15 2 1 0 0 0 20 1 3 
Tejkl Jan Ing. 15 2 1 0 0 0 17 1 3 
Vymetálek Roman 15 2 1 2 0 0 20 2 2 

Žáček Daniel 16 2 0 2 0 0 19 0 5 

 
 
 
 
 
 
 



 
zastupitelé 

 
září 2015 

 

 
listopad 2015 

 

 
únor 2016 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 
Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Kobzová Jolana 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Kohoutová Erika 11 0 0 0 0 0 13 0 2 

Kolomý Ivo Mgr. 11 0 0 14 0 0 14 0 1 

Macháčková Marcela Mgr. 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Řehoř Pavel 11 0 0 14 0 0 14 0 1 

Samek Pavel Bc. 10 0 1 12 0 2 15 0 0 

Suchý Jaroslav 11 0 0 12 0 2 14 0 1 

Sýkorová Jitka 11 0 0 12 0 0 15 0 0 

Šrámek Miloslav 11 0 0 13 0 1 0 0 0 

Tejkl Jan Ing. 11 0 0 13 0 1 0 0 0 

Vymetálek Roman 11 0 0 14 0 0 0 0 0 

Žáček Daniel 0 0 0 13 0 1 0 0 0 

 



 
zastupitelé 

 
květen 2016 

 

 
červen 2016 

 

 
září 2016 

 

 

  PRO  PROTI PRO  PROTI ZDRŽEL SE ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Kobzová Jolana 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Kohoutová Erika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolomý Ivo Mgr. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Macháčková Marcela Mgr. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 14 0 0 0 0 0 11 0 0 

Řehoř Pavel 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Samek Pavel Bc. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Suchý Jaroslav 14 0 7 0 0 0 0 0 0 

Sýkorová Jitka 14 0 0 0 0 0 11 0 0 

Šrámek Miloslav 13 0 7 0 0 1 0 0 0 

Tejkl Jan Ing. 14 0 0 0 0 0 11 0 0 

Vymetálek Roman 13 0 0 0 0 1 11 0 0 

Žáček Daniel 14 0 6 1 0 0 11 0 0 

 



 
zastupitelé 

 
CELKEM ROK 2015 

 

 
CELKEM ROK 2016 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 34 7 3 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 60 1 6 47 0 0 

Kobzová Jolana 61 1 7 47 0 0 

Kohoutová Erika 47 5 3 13 0 2 

Kolomý Ivo Mgr. 61 1 6 46 0 1 

Macháčková Marcela Mgr. 60 2 5 47 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 59 4 6 10 0 0 

Řehoř Pavel 59 3 7 46 0 1 

Samek Pavel Bc. 56 2 9 47 0 0 

Suchý Jaroslav 58 0 9 35 0 1 

Sýkorová Jitka 39 3 1 40 0 0 

Šrámek Miloslav 59 3 5 20 0 1 

Tejkl Jan Ing. 56 3 5 25 0 0 

Vymetálek Roman 62 4 3 24 0 1 

Žáček Daniel 50 2 6 31 1 0 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 9. 2016 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce 

Podpis: 

Bártlová Lenka, Bc. omluvena 

Mgr. Havlenová Lenka přítomna 

Kobzová Jolana přítomna 

Kohoutová Erika omluvena 

Mgr. Kolomý Ivo přítomen 

Mgr. Macháčová Marcela přítomna 

Mgr. Pokorná Olga přítomna 

Řehoř Pavel přítomen 

Samek Pavel, Bc. přítomen 

Suchý Jaroslav omluven 

Sýkorová Jitka přítomna 

Šrámek Miloslav omluven 

Ing. Tejkl Jan přítomen 

Vymetálek Roman přítomen 

Žáček Daniel přítomen 

 


