
ZÁPIS Č. 3 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, 

konaného dne 31.8.2017 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) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro 

Dotační titul č. 6 
4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
5) Prodej p. p. č. 4623 a 11/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
6) Prodej části p. p. č. 3451/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
7) Směna p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
8) Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
9) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 2 v BD č. p. 611 
10) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 10 v BD č. p. 617 
11) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 11 v BD č. p. 610 
12) Různé 
13) 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 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Omluveni jsou zastupitelé: Bártlová, Kohoutová, Samek, Suchý, Tejkl a Vymetálek. 
 
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 zapisovatelkou paní Jolanu Kobzovou a ověřovateli pana Miloslava Šrámka a pana 
Daniela Žáčka. 
 
Návrh usnesení č. ZO/1/31/8/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a pana Daniela Žáčka  
a zapisovatelkou Jolanu Kobzovou. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



2) Schválení programu 
 

Starosta obce navrhl do již zveřejněného programu přidat další bod: 
12) Smlouva o podmínkách provedení stavby „Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun“ 
 
Starosta obce vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění programu. Jiných návrhů nebylo. 
 

Návrh usnesení č. ZO/2/31/8/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro 

Dotační titul č. 6 
4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
5) Prodej p. p. č. 4623 a 11/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
6) Prodej části p. p. č. 3451/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
7) Směna p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
8) Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
9) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 2 v BD č. p. 611 
10) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 10 v BD č. p. 617 
11) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 11 v BD č. p. 610 
12) Smlouva o podmínkách provedení stavby „Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun“  
13) Různé 
14) Diskuse 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

3) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova 
pro Dotační titul č. 6 
 

Obec má v úmyslu vybudovat na ploše mezi budovami základní a mateřské školy školní multifunkční 
hřiště, které bude sloužit žákům školy, sportovním organizacím a veřejnosti. Pro jeho financování obec 
žádá o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro Dotační 
titul č. 6 v celkové výši 1.685.806,56 Kč vč. DPH. 

 
Návrh usnesení č. ZO/3/31/8/2017 

Obec Rudoltice schvaluje Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpory obnovy  
a rozvoje venkova pro Dotační titul č. 6 s názvem Školní hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice, 
jejímž předmětem je financování výstavby školního multifunkčního hřiště v areálu nezastavěného 
prostranství v centru obce Rudoltice mezi budovami mateřské a základní školy v celkové výši 
1.685.806,56 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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



4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
 

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/4/31/8/2017 

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 2017/2018. 
 

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:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

5) Prodej p. p. č. 4623 a 11/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Římskokatolická farnost Rudoltice žádá obec o prodej p. p. č. 4623 o výměře 6 m2  a p. p. č. 11/5  
o výměře 336 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna. Parcely se nachází pod budovu fary, sousedící 
s parcelami ve vlastnictví farnosti, které farnost dlouhodobě obhospodařuje. Pěší cesta vedoucí okolo 
těchto pozemků zůstane dle dohody s farností veřejně přístupná a o jejím odkupu bude ještě s farností 
jednáno. 

 
Návrh usnesení č. ZO/5/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4623 a 11/5 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 30.8.2017. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 4623 o výměře 6 m2 a p. p. č. 11/5 o výměře 336 
m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna Římskokatolické farnosti Rudoltice, se sídlem Rudoltice 1, za celkovou 
kupní cenu ve výši 11.970,- 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 kupní smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

6) Prodej části p. p. č. 3451/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Zastupitel Žáček oznámil, že je dle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
v platném znění, ve střetu zájmů. 

 



Pan R. Ž. žádá obec o prodej části p. p. č. 3451/6 o výměře 452 m2, jedná se o bývalý náhon mlýna, 
parcela sousedí s p. p. č. 341/1 v jeho vlastnictví, náhon dlouhodobě užívá a obhospodařuje. 
 
Zastupitel Šrámek vznesl dotaz, zda bude panu Ž. prodána i ta část pozemku, na které leží místní 
komunikace. Starosta obce odpověděl, že pozemek byl rozdělen geometrickým plánem a komunikace 
zůstane nadále ve vlastnictví obce. Na části, která bude prodána panu Žáčkovi, bude také zřízeno věcné 
břemeno, jelikož jím vede obecní vodovod. 

 
Návrh usnesení č. ZO/6/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3451/6 (nově dle 
GP 3451/19) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 
14.8.2017 – 30.8.2017. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3451/6 (nově dle GP 3451/19) o výměře 452 
m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu R. Ž., bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 15.820,- 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 kupní smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   8 
PROTI:    
ZDRŽEL SE:  1 (Žáček) 

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

7) Směna p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Obec smění p. p. č. 108/2 o výměře 212 m2, jejíž je vlastníkem, za p. p. č. 112/4 o výměře 66 m2 a p. p. č. 
112/3 o výměře 442 m2, jejichž vlastníkem je pan M. M., a to za účelem získání části veřejné komunikace 
označené v pasportu místních komunikací jako č. 13/d  do vlastnictví obce a pozemku, který bude možné 
využít např. jako sběrné místo tříděného odpadu. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků v celkové 
výši 10.360,- Kč uhradí Obec Rudoltice panu M. M. 

Návrh usnesení č. ZO/7/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 
30.8.2017. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné  
a panem M. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je směna p. p. č. 108/2 o celkové výměře 212 m2 za p. p. č. 112/4  o celkové výměře 66 m2 a p. 
p. č. 112/3 o celkové výměře 442 m2. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 
písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2 činí 
10.360,- Kč a uhradí jej Obec Rudoltice panu M. M. na jeho bankovní účet nebo hotově při podpisu 
smlouvy, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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



 
 

8) Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Obec smění část p. p. č. 4072 (nově dle GP p. p. č. 4072/1 o výměře 828 m2), jejíž je vlastníkem, za část  
p. p. č. 4068 a p. p. č. 4070 (nově dle GP p. p. č. 4068/2 o celkové výměře 320 m2), jejichž vlastníkem je 
pan J. S., a to za účelem rozšíření veřejné komunikace označené v pasportu místních komunikací jako č. 
15d. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků stanovený v celkové výši 17.780,- Kč uhradí pan J. S. 
Obci Rudoltice. 

 

Návrh usnesení č. ZO/8/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 
30.8.2017. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné  
a panem J. S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je směna části p. p. č. 4068 a části p. p. č. 4070 (nově dle GP p. p. č. 4068/2 o celkové výměře 
320 m2) a části p. p. č. 4072 (nově dle GP p. p. č. 4072/1 o celkové výměře 828 m2). Rozdíl v hodnotách 
směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem 
obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, činí 17.780,- Kč a uhradí jej pan J. S. na bankovní účet obce 
Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

9) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 2 v BD č. p. 611 
 
Paní V. Š. je nájemcem bytu č. 2 v bytovém domě čp. 611 a má vůči obci neuhrazené závazky celkem ve 
výši 15.079,- Kč. Žádá o povolení splátek ve výši 500,- Kč/měsíc, a to od září 2017. Poslední splátka tak 
bude uhrazena v měsíci lednu 2020. 
 
Návrh usnesení č. ZO/9/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní V. Š., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v 
souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 2 v bytovém 
domě čp. 611, v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

10) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 10 v BD č. p. 617 
 

Paní Ľ. A. je nájemcem bytu č. 10 v bytovém domě čp. 617 a má vůči obci neuhrazené závazky celkem 
ve výši 20.210,- Kč. Žádá o povolení splátek ve výši 800,- Kč/měsíc, a to od srpna 2017. Poslední splátka 
tak bude uhrazena v měsíci červenci 2019. 



 
 
Návrh usnesení č. ZO/10/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi 
Obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní Ľ. A., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním 
bytu č. 10 v bytovém domě čp. 617, v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

11) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 11 v BD č. p. 610 
 

Pan T. Ch. je nájemcem bytu č. 11 v bytovém domě čp. 610 a má vůči obci neuhrazené závazky celkem 
ve výši 46.485,- Kč. Žádá o povolení splátek ve výši 2.000,- Kč/měsíc, a to od . Poslední splátka tak bude 
uhrazena v měsíci červnu 2019. 
 
Návrh usnesení č. ZO/11/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi 
Obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem T. Ch., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním 
bytu č. 11 v bytovém domě čp. 610 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

12) Smlouva o podmínkách provedení stavby „Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun“ 
 

Pardubický kraj připravuje modernizaci silnice II/315 od lanškrounského kruhového objezdu do 
Skuhrova.  
V této souvislosti dojde k napřímení několika zatáček. Na katastrálním území naší obce se jedná o 
zatáčku nad Ostrovem a u bývalého lomu na Lískovci, při kterých dojde k trvalému záboru celkem 729 
m2 přilehlých pozemků. Obec za tyto pozemky nedostane finanční náhradu, neboť Rada Pardubického 
kraje přijala před lety usnesení, podle něhož převody pozemků pod silnicemi II. a III. třídy nebo s nimi 
související jsou od obcí a měst prováděny bezúplatně nikoliv výkupem a obráceně. 
Dřevní hmota z těchto parcel zůstane v majetku obce, za vzrostlé vykácené stromy zajistí investor 
náhradní výsadbu. 
Bezpečnost chodců na křižovatce u Křížku (chatky na Lískovci) bude vyřešena snížením rychlosti na  
70 km/hod nebo dopravním značením pozor chodci. Přechod pro chodce v tomto úseku silnice být 
nemůže, protože se zde nenachází chodník pro chodce. 

 
Návrh usnesení č. ZO/12/8/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi obcí 
Rudoltice na straně jedné a Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 
IČ 70892822, zastoupeným za základě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/1489/07 ze dne 10.5.2007 



JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního úřadu a investic Krajského 
úřadu Pardubického kraje na straně druhé, jejíž předmětem je modernizace silnice II/315 Skuhrov – 
Lanškroun (kruhový objezd) jež se v souladu s projektovou dokumentací dotkne nemovitých věcí ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

13) Různé 
 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Diskuse 
 
Z řad veřejnosti byly vzneseny tyto dotazy či připomínky: 

- Přidání kontejneru na plast na sběrném místě u obecního úřadu 
Odpověděla místostarostka obce. O zapůjčení kontejnerů bude jednáno se společností EKO-KOM. 

- Oprava pěší cesty od obecního úřadu 
Odpověděl starosta obce. Oprava je dohodnuta, bohužel firma provádějící opravu se na místo 
nedostala s technikou, hledá se nějaké řešení. 

 
Z řad veřejnosti zaznělo také poděkování za dokončení oprav komunikace kolem čp. 91 (Havlátovi)  
na I. sídlišti. 
 
Občanka K. informovala přítomné o problémech s přístupností obecní komunikace vedoucí okolo domu 
čp. 186. Místostarostka obce sdělila, že pozemek vlastníka domu čp. 186 opravdu dle KN zasahuje až do 
stávající komunikace i přesto je zde ale dostatek místa, aby se chodci bez problémů dostali k lávce 
vedoucí přes potok (po pozemku ve vlastnictví obce). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Skončeno ve 20:55 hod.  
 
Zápis byl vyhotoven dne 8.9.2017. 
 
Zapsala: Jolana Kobzová 
 
Mgr. Ivo Kolomý 
starosta obce  
 
 
 
Ověřili: Šrámek Miloslav   
 
   Žáček Daniel          



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/31/8/2017 
Usnesení č. ZO/1/31/8/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a pana Daniela Žáčka a 
zapisovatelkou Jolanu Kobzovou. 

Usnesení č. ZO/2/31/8/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro 

Dotační titul č. 6 
4) ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků 
5) Prodej p. p. č. 4623 a 11/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
6) Prodej části p. p. č. 3451/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
7) Směna p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
8) Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
9) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 2 v BD č. p. 611 
10) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 10 v BD č. p. 617 
11) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 11 v BD č. p. 610 
12) Smlouva o podmínkách provedení stavby „Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun“  
13) Různé 
14) Diskuse 

Usnesení č. ZO/3/31/8/2017 

Obec Rudoltice schvaluje Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogamu Podpory obnovy  
a rozvoje venkova pro Dotační titul č. 6 s názvem Školní hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice, 
jejímž předmětem je financování výstavby školního multifunkčního hřiště v areálu nezastavěného 
prostranství v centru obce Rudoltice mezi budovami mateřské a základní školy v celkové výši 
1.685.806,56 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. ZO/4/31/8/2017 

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 2017/2018. 

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. 

Usnesení č. ZO/5/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4623 a 11/5 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 30.8.2017. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 4623 o výměře 6 m2 a p. p. č. 11/5 o výměře 336 
m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna Římskokatolické farnosti Rudoltice, se sídlem Rudoltice č. p. 1, za 
celkovou kupní cenu ve výši 11.970,- 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 kupní smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu. 

Usnesení č. ZO/6/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3451/6 (nově dle 
GP 3451/19) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 
14.8.2017 – 30.8.2017. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3451/6 (nově dle GP 3451/19) o výměře 452 
m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu R. Ž., bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 15.820,- 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 kupní smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu. 

Usnesení č. ZO/7/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 
30.8.2017. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné  
a panem M. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je směna p. p. č. 108/2 o celkové výměře 212 m2 za p. p. č. 112/4 o celkové výměře 66 m2 a p. 
p. č. 112/3 o celkové výměře 442 m2. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 
písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2 činí 
10.360,- Kč a uhradí jej Obec Rudoltice panu Milanu Minářovi na jeho bankovní účet nebo hotově při 
podpisu smlouvy, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení č. ZO/8/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 
30.8.2017. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné  
a panem J. S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je směna části p. p. č. 4068 a části p. p. č. 4070 (nově dle GP p. p. č. 4068/2 o celkové výměře 
320 m2) a části p. p. č. 4072 (nově dle GP p. p. č. 4072/1 o celkové výměře 828 m2). Rozdíl v hodnotách 
směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem 
obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, činí 17.780,- Kč a uhradí jej pan Jaroslav Suchý na bankovní účet 
obce Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení č. ZO/9/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní V. Š., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v 
souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 2 v bytovém 
domě čp. 611, v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení č. ZO/10/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi 
Obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní Ľ. A., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním 
bytu č. 10 v bytovém domě čp. 617, v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení č. ZO/11/31/8/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi 
Obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem T. Ch., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním 
bytu č. 11 v bytovém domě čp. 610 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 



Usnesení č. ZO/12/8/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi obcí 
Rudoltice na straně jedné a Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 
IČ 70892822, zastoupeným za základě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/1489/07 ze dne 10.5.2007 
JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního úřadu a investic Krajského 
úřadu Pardubického kraje na straně druhé, jejíž předmětem je modernizace silnice II/315 Skuhrov – 
Lanškroun (kruhový objezd) jež se v souladu s projektovou dokumentací dotkne nemovitých věcí ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Kolomý, starosta 

 

Jolana Kobzová, místostarostka 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2017 
 

zastupitelé 
 

březen 2017 
 

 
červen 2017 

 

 
srpen 2017 

 

  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. 0 0 0 16 0 0 12 0 0 
Kobzová Jolana 6 0 1 16 0 0 12 0 0 
Kohoutová Erika 0 0 0 9 0 0 0 0 0 
Kolomý Ivo Mgr. 7 0 0 16 0 0 12 0 0 
Macháčková Marcela Mgr. 7 0 0 0 0 0 12 0 0 
Pokorná Olga Mgr. 6 0 1 16 0 0 12 0 0 
Řehoř Pavel 6 0 1 16 0 0 12 0 0 
Samek Pavel Bc. 5 0 2 16 0 1 0 0 0 
Suchý Jaroslav 7 0 0 10 0 0 0 0 0 
Sýkorová Jitka 0 0 0 16 0 0 12 0 0 
Šrámek Miloslav 7 0 0 0 0 0 12 0 0 
Tejkl Jan Ing. 6 0 1 15 0 1 0 0 0 
Vymetálek Roman 6 1 0 16 0 0 0 0 0 

Žáček Daniel 6 1 0 16 0 0 11 0 1 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2016/2017 
 

zastupitelé 
 

CELKEM ROK 2016 
 

 
CELKEM ROK 2017 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 64 0 0 28 0 0 

Kobzová Jolana 64 0 0 34 0 1 

Kohoutová Erika 13 0 2 9 0 0 

Kolomý Ivo Mgr. 61 0 3 35 0 0 

Macháčková Marcela Mgr. 64 0 0 19 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 27 0 0 34 0 1 

Řehoř Pavel 62 0 2 34 0 1 

Samek Pavel Bc. 64 0 0 18 0 3 

Suchý Jaroslav 35 0 1 17 0 0 

Sýkorová Jitka 40 0 0 28 0 0 

Šrámek Miloslav 37 0 1 19 0 0 

Tejkl Jan Ing. 41 0 1 21 0 2 

Vymetálek Roman 40 0 2 22 1 0 

Žáček Daniel 47 2 0 33 1 1 



 

 
Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 31.8.2017 
 

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. Macháčková Marcela přítomna 

Mgr. Pokorná Olga přítomna 

Řehoř Pavel přítomen 

Samek Pavel, Bc. omluven 

Suchý Jaroslav omluven 

Sýkorová Jitka přítomna 

Šrámek Miloslav přítomen 

Ing. Tejkl Jan omluven 

Vymetálek Roman omluven 

Žáček Daniel přítomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


