ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 19. 4. 2012 od 20.00 hod.
Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX)
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.
Nedílnou součástí zápisu jsou přílohy - dokumenty, jež jsou na zasedáních citovány.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Výsledky projektu „Klíče pro život“
Investiční záměr občanského sdružení Society Boom
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanškroun
Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
Bytový fond
• zádveří
• plynové kotle
• dodatečná montáž ventilačních kompletů do taškové krytiny
Osadní výbor
Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
Závěrečný účet Obce Rudoltice za rok 2011
Různé
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka - Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle ust. § 93 odst. 1
zák. o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.4.2012 až do současné doby. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatuji, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (dle ust. § 92 odst. 3 zák. o obcích).
Přítomni: Bártlová Lenka, Mgr. Bednář Richard, Filípková Helena, Mgr. Lenka Havlenová,
Just Jiří, Kohoutová Erika, Stránská Iva, Ing. Tejkl Jan, Žáček Daniel
Omluveni: Mgr. Blaschke Michal, Beneš Roman, Řeháček Michal
Nepřítomni: Mgr. Kolomý Ivo, Suchý Jaroslav, Šrámek Miloslav
Hosté: Bc. Skalická Iva
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání:
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném
vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce
zápisu.
Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb.
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva

obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu
k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání
zastupitelstva obce.

Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu.
Starostka obce po zahájení zasedání informuje zastupitelstvo obce o tom, že do současné
doby nebylo zahájeno žádné trestní stíhání její osoby ani dalších zastupitelů, na které
bylo podáno občanským sdružením Obce bez korupce trestní oznámení. Stejně tak
nebylo dosud zahájeno žádné správní řízení ze strany ÚOHS, kterému byly totožným
občanským sdružením podány podněty k zahájení správního řízení vůči Obci Rudoltice.

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starostka: Navrhuji určit ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Havlenovou a Ivu Stránskou a
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Havlenovou a Ivu
Stránskou a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
Hlasování o usnesení, a to schválení
návrhů ověřovatelů zápisu a zapisovatelky:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

3) Schválení programu
Starostka seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Současně navrhuje jeho
doplnění o bod „Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení ÚP v roce 2012“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Výsledky projektu „Klíče pro život“
Investiční záměr občanského sdružení Society Boom
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanškroun
Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Bytový fond
• zádveří
• plynové kotle
• dodatečná montáž ventilačních kompletů do taškové krytiny
Osadní výbor
Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení ÚP v roce 2012

13)
14)
15)
16)

Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
Závěrečný účet Obce Rudoltice za rok 2011
Různé
Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

4) Výsledky projektu „Klíče pro život“
Havlenová – Dobrý večer, my jsme se jako škola zapojili do projektu „Klíče pro život“. Tento
projekt byl zaměřený na zájmovou činnost tzn. na školní družinu. Nebyl to projekt zaměřený
na stavbu, ale na to, abychom děti naučili komunikovat, vyjadřovat svoje názory a podílet se o
svoje myšlenky s dospělými a mezi sebou vzájemně. Autorkou projektu byla paní Bc. Iva
Skalická, která byla zároveň jeho koordinátorkou. Vzhledem k tomu, že se tento projekt chýlí
pomaličku ke konci, poprosila bych ji, aby vás seznámila s tím, co vlastně ten projekt všechno
obsahoval, jaké měl části a čeho všeho se naše děti zúčastnily, co vše v projektu vytvořily.
Bc. Iva Skalická – Na začátku bych vám chtěla říci, že to co tu teď budu číst, není úplným
koncem tohoto projektu, protože ten projekt bude pokračovat minimálně ještě do 31. května
t.r. V tuto chvíli jsem tu z toho důvodu, protože mi bylo sděleno, že zastupitelstvo se
pravděpodobně do konce května již nesejde, abyste mohli být informování o průběhu tohoto
projektu. Výsledky už jsou téměř hotové, ale úplným závěrem a výsledkem tohoto projektu je
to, že bude zpracována powerpointová prezentace – „Příklady dobré praxe“, která bude
uveřejněna na školním webu. Tu prezentaci bude zpracovávat já a bude poměrně obsáhlá,
veškerý průběh toho projektu si pak budete moci přečíst v této prezentaci.
Následně Bc. Iva Skalická blíže seznámila přítomné s dosavadním průběhem projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se závěrečnou zprávou, která bude výstupem pro
zpracování příkladů dobré praxe a bere na vědomí výsledky projektu „Klíče pro život“,
registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011, vzdělávací program s názvem Využití prostranství
mezi školou a školkou „Co s ním?“.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

5) Investiční záměr občanského sdružení Society Boom
Starostka obce předkládá v souladu s rozhodnutím rady obce do současné doby známé
informace k investičnímu záměru občanského sdružení Society Boom. Jde o podnikatelský
záměr v katastru obce Rudoltice, a to o znovu otevření projektu kontejnerového
překladiště s napojením na železniční a silniční komunikace. Dle sdělení zástupce
občanského sdružení p. Radima Klabala si investor nepřeje v současnosti být zveřejněn,
probíhají majetkové a právní převody projektu a s tím zakoupené firmy na nového vlastníka –
investora. Rozpočet projektu v části Rudoltic je kalkulován na 1,1 mld. Kč. Začátek investice,
tedy zahájení stavebního řízení následné stavebně přípravné fáze by proběhl v 2. polovině
roku 2012 (8/2012), stavební činnost 2012 - srpen 2013 a září 2013 zahájení provozu. Dle

jejich sdělení by měl projekt být primárně orientován na dopravu po železnici, jen velmi
minimální obslužnost by byla směrována na kamionovou dopravu.
Investor obci nabízí rozšíření pracovních míst (až 150 míst) a centrálním bodem a sídlem
společnosti by mohly být právě Rudoltice, což by mohlo obci přinést prostředky do obecního
rozpočtu. K těmto informacím zástupce občanského sdružení doložil zákres projektu
v katastrální mapce.
Pozemková parcela, na které je překladiště plánováno, je k dnešnímu dni stále ve správě PF
ČR (p.p.č. 4384 o výměře 78.957 m2). Do dnešního dne nebyly obci poskytnuty žádné bližší
informace.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 20.3.2012
Rada obce Rudoltice opakovaně projednala investiční záměr občanského sdružení Society
Boom včetně získaných bližších informací a rozhodla předložit investiční záměr zastupitelstvu
obce.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku obce získáním dalších možných informací k tomuto
záměru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice po seznámení s dosud známými informacemi k investičnímu
záměru občanského sdružení Society Boom realizovat v katastru obce Rudoltice projekt
kontejnerového překladiště s napojením na železniční a silniční komunikace deklaruje, že
předložené informace k podnikatelskému záměru považuje za nedostačující. Pro možnost
dalšího bližšího projednávání záměru je třeba odkrýt skutečného investora, podrobně obec
seznámit s projektem i s jeho dopady na život v obci.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

6) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanškroun
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrh nového uspořádání pozemků ve
vlastnictví obce v rámci komplexních pozemkových úprav Lanškroun. Jedná se o původní
pozemky č. 4052, 4070, 4071, 4092, 4095, 3374 a 3444/1. V 6 případech se jedná o lesní
pozemek, v jednom o ornou půdu. Jedná se o pozemky v blízkosti lanškrounských rybníků,
mj. v sousedství Slunečného rybníka a Plockova rybníka.
„Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání
jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto
souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.“
Starostka obce popisuje způsob pozemkové úpravy, drobné rozdíly ve výměře, ceně i
vzdálenosti parcel k budově radnice města Lanškroun. Veškeré změny, tedy drobné úbytky či
přírůstky jsou v souladu se zákonem stanovenými limity.
Namísto shora uvedených původních pozemkových parcel vzniknou již jen dvě, a to č. 8783 a
8747.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 3.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem nového uspořádání pozemků ve vlastnictví obce

(4052, 4070, 4071, 4092, 4095, 3374 a 3444/1 – nově 8747 a 8783) v rámci komplexních
pozemkových úprav Lanškroun a doporučuje zastupitelstvu obce jejich nové uspořádání
schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nové uspořádání pozemkových parcel ve vlastnictví
obce (původně p.p.č. 4052, 4070, 4071, 4092, 4095, 3374 a 3444/1 – nově p.p.č. 8747 a
8783), zapsaných na LV č. 3274 pro obec Lanškroun a k.ú. Lanškroun, a to v rámci
komplexních pozemkových úprav Lanškroun, a rozhodlo jejich nové uspořádání schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

7) Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starostka obce opakovaně předkládá zastupitelstvu obce problematiku prodeje části p.p.č.
3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Předmětná požadovaná část již byla rozdělena GP a
v případě prodeje bude v KN zaevidována pod č. 3451/13. Pozemková parcela má rozlohu
753 m2. Zaměřením vodovodu bylo zjištěno, že částí předmětné nemovitosti je veden obecní
vodovod. Geodetickou kanceláří byl zpracován zábor pozemku, a to včetně ochranného
pásma vodovodu, jeho rozloha je 355 m2. K tomuto je předložen jeho zákres. Rada obce
navrhuje poskytnout slevu s ohledem na zábor vodovodu a jeho ochranného pásma a při
výpočtu slevy postupovat stejně, jako obec činí např. při výpočtu slevy ochranného pásma
aleje nebo optického kabelu, tzn. slevu 30 % z ceny obvyklé ze zasažených metrů.
Výpočet slevy je v tomto případě následující:
753 m2 = rozloha p.p.č. 3451/13
355 m2 = vodovod včetně ochranného pásma (70 % z ceny obvyklé)
398 m2 = zbytek pozemku bez zatížení vodovodem
Cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem na částku 28 200 Kč/753 m2
28 200:753 = 37,45 Kč/m2
355 m2 = 70 % ceny obvyklé = 26,22 Kč/m2 = 355*26,22 = 9 308 Kč
398 m2 = 100 % ceny obvyklé = 37,45 Kč/m2 = 398*37,45 = 14 905 Kč
Výsledná cena pozemku po zápočtu 30% slevy ze zasažených metrů = 24 213 Kč.
Sleva činí celkem 3 987 Kč.
O tomto návrhu bylo s panem Š. jednáno, návrh mu byl předložen včetně výpočtu. Pan Š.
navrhuje kompromisní řešení, a to cenu za 1 m2 pozemku ve výši 26,22 Kč, což znamená
uplatnění slevy 30 % na celý rozsah požadované nemovitosti bez ohledu na zábor vodovodu
včetně ochranného pásma. Dle jeho ústního sdělení v jiném případě od svého záměru koupi
nemovitosti s největší pravděpodobností odstoupí.
Zastupitel Tejkl zahájil diskusi ohledně návrhu pana Š., a to zejména co se týče 30% slevy
z ceny pozemku v rozsahu záboru vodovodu včetně ochranného pásma. Navrhoval poskytnutí
slevy z ceny pozemku na větší rozsah než je samotný zábor. Následně však vzal svůj návrh
zpět s ohledem na zjištění výsledné slevy.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 20.3.2012:
Rada obce Rudoltice se opakovaně seznámila se žádostí pana Š. ohledně koupi části p.p.č.

3451/2 (nyní 3451/13) o výměře 753 m2 a po seznámení s vedením vodovodního řadu částí
p.p.č. 3451/13, jehož grafické znázornění je nedílnou součástí tohoto usnesení, doporučuje
zastupitelstvu obce schválit prodej nemovitosti za kupní cenu, stanovenou znaleckým
posudkem ing. Miloslava Ženky č. 3903-079/11 jako cenou obvyklou, poníženou o slevu 30 %
v rozsahu zasaženého území ochranným pásmem vodovodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice opakovaně projednalo žádost pana M.Š., bytem XXX o koupi
části p.p.č. 3451/2 (nově 3451/13) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 753 m2 a po
seznámení s vedením vodovodního řadu částí p.p.č. 3451/2 (nově 3451/13), jehož grafické
znázornění je nedílnou součástí tohoto usnesení, schvaluje prodej předmětné nemovitosti za
kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ing. Miloslava Ženky č. 3903-079/11 jako cenou
obvyklou, poníženou o slevu 30 % v rozsahu zasaženého území ochranným pásmem vodovodu.
Výsledná kupní cena části p.p.č. 3451/2 (nově 3451/3) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
rozloze 753 m2 tak činí v souladu s výpočtem, jež je přílohou tohoto usnesení, částku 24 213
Kč.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí zastupitelstva obce
žadateli p. M.Š. a v případě jeho souhlasu předložit zastupitelstvu obce k projednání návrh
kupní smlouvy na předmětný pozemek.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Havlenová)
Usnesení bylo schváleno.

8) Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce žádost manželů J. a P. Ř., bytem XXX, o koupi
části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Předmětná nemovitost je dle ÚP vhodná
k výstavbě objektu k bydlení.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí manželů J. a P. Ř., bytem XXX, o koupi části
pozemku p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje Zastupitelstvu obce
Rudoltice zveřejnit v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části p.p.č. 4138/2 v rozsahu graficky
znázorněném v žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost manželů J. a P. Ř., bytem XXX, o koupi části
pozemku p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v rozsahu graficky znázorněném v žádosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje
části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – v rozsahu graficky znázorněném v žádosti,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Termín realizace: 30.4.2012
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

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

9) Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
 Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce žádost manželů Ch. o směnu pozemků
p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Na p.p.č. 89/33 ve vlastnictví
manželů Ch. leží místní komunikace, jde o výměru 47 m2. P.p.č. 89/36 o výměře 187
m2 je ve vlastnictví obce, pozemek je manžely Ch. zaplocen. Manželé Ch. navrhují
směnu pozemků s tím, že by obci v rámci majetkoprávního vypořádání uhradili
doplatek za zbylých 140 m2 při obvyklé ceně za 1m2, která bude stanovena znaleckým
posudkem. Náklady spojené s vypracováním ZP se zavazují uhradit ze svého.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí o směnu pozemků p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, podanou p. J. a J. Ch., a doporučuje zastupitelstvu obce zveřejnit
v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů záměr směny p.p.č. 89/33 a 89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost J.Ch., bytem XXX a J.Ch., bytem XXX, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je směna pozemků p.p.č. 89/33 a 89/36
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 89/36 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna o výměře 187 m2 ve vlastnictví Obce Rudoltice za p.p.č. 89/33 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna o výměře 47 m2 ve vlastnictví soukromých osob.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny
p.p.č. 89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 187 m2 ve vlastnictví Obce Rudoltice,
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 89/33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 47 m2 ve
vlastnictví soukromých osob, zapsané na LV č. 223, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Termín realizace: 30.4.2012
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
 Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce nabídku pana L.H., bytem XXX, kterou
nabízí k odprodeji p.p.č. 4491 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. Jedná se o soukromou
cestu, která na obou koncích navazuje na zpevněné vedlejší komunikace v majetku
obce. Tento pozemek je přes léto pravidelně kosen, každé jaro musí být po zimním
provozu upravován do vhodného stavu, ale pouze majitelem pozemku, což ke
spokojenosti dle jeho sdělení nepřispívá. Pan H. nechal vypracovat znalecký posudek a
navrhuje tuto pozemkovou parcelu o výměře 491 m2 prodat obci za cenu dle znaleckého
posudku, tedy za 16 841 Kč. (cena za 1m2 = 34,30 Kč).

Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem p. L.H., bytem XXX na odkoupení p.p.č. 4491
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 491 m2 ležící pod komunikací, a to Obcí Rudoltice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 16 841 Kč, a doporučuje zastupitelstvu obce na
předložený návrh nepřistoupit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh p. L.H., bytem XXX na prodej p.p.č. 4491
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 491 m2 ležící pod komunikací, Obci Rudoltice za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 16 841 Kč, a rozhodlo na předložený návrh
nepřistoupit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
 Starostka obce v souladu s doporučujícím usnesením rady obce dále v souvislosti
s průběžnými majetkoprávními vypořádáními vztahů k nemovitostem pod
komunikacemi navrhuje zastupitelstvu obce schválit usnesení, v jehož duchu se obec
při vypořádávání těchto vztahů řídí (při výkupu těchto pozemků), a to stanovení
maximální částky kupní ceny za 1 m2 těchto nemovitostí, a to ve výši 20 Kč.
Soukromých pozemků pod veřejnými komunikacemi v obci je poměrně dost a obec se
je postupně všechny snaží majetkově vypořádat. Jejich odkoupením od soukromých
osob tak snímá ze současných vlastníků jisté povinnosti, k čemuž je při stanovení
maximální ceny za 1 m2 těchto pozemků také přihlíženo.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu obce stanovit jako maximální výši kupní ceny
nemovitostí, ležících pod veřejnými komunikacemi v katastru obce Rudoltice, na částku
20 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje maximální výši kupní ceny nemovitostí, ležících pod
veřejnými komunikacemi v katastru obce Rudoltice, na částku 20 Kč/m2.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
 Starostka obce Rudoltice dále předkládá zastupitelstvu obce návrh na odkoupení p.p.č.
3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 602 m2. Jedná se o veřejnou
komunikaci ve vlastnictví manželů B.. Manželé B. mají zájem komunikaci obci
prodat, nicméně při předání návrhu kupní smlouvy pan B. sdělil, že nesouhlasí
s navrženou kupní cenou (20 Kč/m2), ale že požaduje celkovou kupní cenu ve výši
18 000 Kč, což je cca 30 Kč/m2.
S ohledem na právě schválené usnesení o maximální výši za 1m2 tak existují dvě
možnosti:

1) schválení navržené kupní smlouvy s tím, že bude manželům B. sděleno rozhodnutí
zastupitelstva a v případě, že by své stanovisko přehodnotili, by mohla být kupní
smlouva podepsána. V opačném případě k jejímu uzavření samozřejmě nedojde.
2) Návrh kupní smlouvy vůbec neprojedná.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitosti mezi Z. a E. B., bytem XXX jako prodávajícími a Obcí Rudoltice jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za
celkovou kupní cenu 12 040 Kč, a doporučuje zastupitelstvu obce návrh kupní smlouvy
schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitosti mezi Z. a E. B., bytem XXX jako prodávajícími a Obcí Rudoltice jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře
602 m2 za celkovou kupní cenu 12 040 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

10) Bytový fond
• zádveří
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce žádost bytového domu čp. 261 o zhotovení
zádveří v BD čp. 261. Nájemníci tohoto bytového domu sdělují, že „na schůzi domu, kde byli
přítomni bývalí zastupitelé obce – p. Kolomý, Rezek a Šrámek, bylo projednáno a přislíbeno
zhotovení zádveří bytovky. Protože z nepochopitelných důvodů je vchod domu osazen
nekvalitními, nedoléhajícími dveřmi s jednoduchým slabým sklem a na chodbě není instalován
k temperování domu ani jediný radiátor, táhne veškerý studený ledový vzduch nekvalitními
vchodovými dveřmi do všech bytů, zvláště v 1. nadzemním podlaží. Ačkoli jsme si téměř
všichni na své náklady byty zateplovali (přidávali radiátory, vyměňovali za větší, museli
osazovat okna novými parapety, dávali těsnění na dveře), díky křivým a špatně zasazeným
zárubním vchodových dveří k bytům, je efekt minimální. Vytvořením odděleného vstupu od
obytné části domu by zcela jistě došlo nejen k nepromrzání domu, ale i k menším tepelným
ztrátám u už tak nekvalitní stavby celé bytovky. Víme, že současné vedení obce za tento stav
nemůže, ale nechceme dále sponzorovat plynárenský gigant. Jen zádveří samozřejmě nezmění
100% celou situaci, ale protože obec Rudoltice se nachází v ČR, tak i u nás je dokonce každý
rok zima. Na to zřejmě „projektant“ p. Kolomý zcela zapomněl.“
Podepsáno 12 nájemníků.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 21.2.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí BD čp. 261 ze dne 17.2.2012, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zhotovení zádveří v domě, a rozhodla žádost
předložit zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost nájemníků bytového domu čp. 261, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení, o zhotovení zádveří v domě z důvodu jeho promrzání a

vysokých tepelných ztrát a rozhodlo o prověření možností opravy stávajících vchodových
dveří u domů čp. 261 – 265 a vyhotovení cenové kalkulace na zhotovení zádveří u těchto
domů.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Havlenová)
Usnesení bylo schváleno.
• plynové kotle
Starostka obce dále zastupitelstvu předkládá sdělení nájemníků totožného bytového domu (čp.
261) „že se odmítají nadále podílet na úhradě opakujících se oprav nefunkčních kotlů
v majetku obce. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud dojde k nečekaným událostem,
ohrožující naše zdraví nebo dokonce život, odmítáme jakoukoli odpovědnost.“
Na problémy s kotli bylo zastupitelstvo starostkou upozorňováno na podzim loňského roku.
Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o prověřování technického řešení případných
stavebních úprav, které by bylo nutné provést v souvislosti s výměnou kotlů. Stávající komíny
neumožňují montáž moderních turbokotlů, neboť umožňují pouze odvod spalin ven od kotle,
bohužel však již ne přisávání vzduchu k němu. Stávající kotle sají vzduch z bytu. Je otázka,
pokud půjdeme do montáže nových turbokotlů, jestli se vůbec nové trubní rozvody vejdou do
stávajících komínových prostupů. Již v době, kdy se kupovaly stávající kotle MORA, byly
tyto kotle výběhovými typy a turbokotle, o kterých dnes hovoříme, již byly běžně v prodeji.
Starostka obce dále informuje o možném řešení samotné výměny kotlů, a to formou
„předplaceného nájmu“ složeného nájemníky bytů. Zda vůbec a kdy bude tento způsob
výměny kotlů možné realizovat, bude záviset na možném technickém řešení i na jeho
ekonomických aspektech.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 21.2.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila se sdělením nájemníků bytového domu čp. 261 ze dne
14.2.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a jejímž předmětem je upozornění na
dlouhodobé problémy s plynovými kotli v jednotlivých bytech, a rozhodla sdělení nájemníků
předložit zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se sdělením nájemníků bytového domu čp. 261
ohledně plynových kotlů v majetku obce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o možném řešení výměny plynových
kotlů formou „předplaceného nájmu“, složeného nájemníky bytů, které je však odvislé od
technického řešení a ekonomických aspektů případných stavebních úprav bytových domů,
které by bylo nutné v souvislosti s výměnou kotlů zrealizovat.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá starostce obce na příštím zasedání informovat o
zjištěních technického řešení včetně ekonomických aspektů shora uvedených případných
stavebních úprav.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Havlenová)
Usnesení bylo schváleno.

• dodatečná montáž ventilačních kompletů do taškové krytiny
Starostka obce dále seznamuje zastupitelstvo obce s cenovou nabídkou na dodatečnou montáž
ventilačních kompletů do taškové krytiny na bytových domech v lokalitě Zámeček, které tam
chybí.
S ohledem na množství domů v lokalitě Zámeček, které nejsou těmito ventilacemi osazeny
(24) se jedná o náklady více jak 400 tisíc Kč, to však v případě náhrady originálních ventilací
u BD s krytinou Tondach klasickými klempířskými výrobky, v opačném případě by to bylo
více.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 6.3.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovou nabídku p. Jiřího Svojanovského se sídlem
Rudoltice na dodatečnou montáž ventilačních kompletů do taškové krytiny na BD v lokalitě
Zámeček, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a doporučuje zastupitelstvu obce tuto
skutečnost zohlednit při sestavování rozpočtu na rok 2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí předběžnou cenovou nabídku p. Jiřího
Svojanovského se sídlem Rudoltice na dodatečnou montáž ventilačních kompletů do taškové
krytiny na BD v lokalitě Zámeček, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Havlenová)
Usnesení bylo schváleno.
Přítomni byli dva domovní důvěrníci z bytových domů v obci, kteří k jednotlivým bodům
vznášeli své připomínky, dotazy, návrhy.
11) Osadní výbor
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce žádost p. Petra Konečného o uvolnění z funkce
předsedy Osadního výboru pro lokalitu Zámeček s odůvodněním jeho velkého pracovního
vytížení.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí p. Petra Konečného o uvolnění z funkce předsedy
Osadního výboru Zámeček a doporučuje zastupitelstvu obce zvolit do funkce předsedy
p. Michala Hurta v souladu s podaným návrhem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí žádost p. Petra Konečného o uvolnění z funkce
předsedy Osadního výboru pro lokalitu Zámeček, podanou dne 4.4.2012, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení. Pan Petr Konečný i nadále zůstává členem Osadního výboru pro
lokalitu Zámeček s účinností od 1.5.2012.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí s účinností od 1.5.2012 předsedou Osadního výboru pro
lokalitu Zámeček pana Michala Hurta.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

12) Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení ÚP v roce 2012
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o poskytnutí grantu z programu
Podpora pořízení územních plánů v roce 2012
Dne 12.4.2012 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/403/12 poskytnutí
grantů na pořízení územních plánů. Grant obdrží 53 obcí, které nezískaly grant v roce 2011, a
to v plné výši do maximální částky 100 000 Kč. Grant nezískalo celkem 9 obcí. Seznam
poskytnutých grantů byl též předložen zastupitelům.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/403/12
o poskytnutí grantů na pořízení územních plánů v r. 2012 včetně seznamu subjektů, jimž byl
grant poskytnut.
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem Smlouvy o poskytnutí grantu z programu
Podpora pořízení územních plánů v roce 2012 mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem
a Obcí Rudoltice jako příjemcem, jehož předmětem je účelové poskytnutí investičního grantu
z rozpočtových prostředků PK na „Územní plán Rudoltice – návrh“ ve výši 100 000 Kč, a
doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice uzavření smlouvy o poskytnutí grantu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č.
Z/403/12 o poskytnutí grantů na pořízení územních plánů v r. 2012 včetně seznamu subjektů,
jimž byl grant poskytnut.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí grantu z programu
Podpora pořízení územních plánů v roce 2012 mezi Pardubickým krajem se sídlem
Pardubice, Komenského nám. 125 jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako příjemcem, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je účelové poskytnutí investičního
grantu z rozpočtových prostředků PK na „Územní plán Rudoltice – návrh“ ve výši 100 000
Kč, a rozhodlo uzavření smlouvy o poskytnutí grantu schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
13) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
Starostka obce v úvodu rekapituluje náklady na výstavbu cyklostezky.
Stavba celkem: 12 499 997,12 Kč
Z toho :
Dodávka díla: 11.412.997,12 Kč
Dotační poradenství: 132.000,- Kč
Inženýrský dozor: 99 000 Kč
Rezerva na případné vícepráce: 856 000 Kč
Dotace: 5 987 000 Kč
K úhradě po odečtení dotace na stavbě zbývá: 6 512 997,12 Kč

Z toho hradí:
Lanškroun:
Rudoltice:

2 170 999 Kč
4 341 998 Kč

SCHVÁLENO

Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce na vědomí schválenou smlouvu o úvěru mezi
DSO Lanškrounsko a Českou spořitelnou na dofinancování 2/3 nákladů na výstavbu
cyklostezky Lanškroun- Rudoltice ze strany Obce Rudoltice tak, jak bylo zastupitelstvem
obce na jednom z předešlých zasedáních schváleno. Úvěrová smlouva hovoří o tom, že
Lanškrounsko může čerpat peněžní prostředky až do výše 4 342 000 Kč, tzn. že není povinno
vyčerpat vše. Smlouva o úvěru dále obsahuje ujednání, že úvěr lze předčasně splatit, a to bez
jakéhokoliv poplatku. Splatnost úvěru je stanovena na 5 let, první splátka 1/2013, poslední
12/2017. Úroková sazba je proměnná, období úrokové sazby je periodické a jeho délka činí 3
měsíčně. K datu 27.3.2012 činila 1,84 % p.a., a to včetně marže, která činí 0,60 % p.a. Splátka
tak k tomuto datu činí 75 980 Kč. Úvěrová smlouva je jištěna ručitelským závazkem Obce
Rudoltice – viz dále.
Co se týče dofinancování části cyklostezky, která vede po katastru města Lanškroun, k tomuto
již bylo Zastupitelstvem města Lanškroun přijato usnesení dne 28.3.2012, kdy bylo
rozhodnuto o uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.170.999 Kč na
realizaci projektu Cyklostezka Lanškroun - Česká Třebová, I. etapa Lanškroun – Rudoltice,
Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko (viz výše rozpočet).
K projednání je zastupitelstvu obce předkládáno:
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku mezi DSO Lanškrounsko a obcí
- Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku mezi DSO Lanškrounsko a obcí
- Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou, tedy mezi Českou
spořitelnou, a.s. a obcí
- Memorandum k projektu „Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice“
Smlouva poskytnutí investičního příspěvku mezi DSO Lanškrounsko a obcí
Jde o smlouvu, kterou se obec zavazuje DSO Lanškrounsko poskytovat investiční finanční
příspěvky na splátku jistiny výše uvedeného úvěru. Výše celkových ročních příspěvků jsou
uvedeny ve smlouvě, příspěvky se budou zasílat vždy k 31.1. ve výši 50 % a druhých 50 %
k 30.6. každého roku, počínaje rokem 2013 a konče 2017. Smlouva je uzavřena na dobu
určitou do 31.12.2017.
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku mezi DSO Lanškrounsko a obcí
Jde o smlouvu, kterou se obec zavazuje DSO Lanškrounsko poskytovat neinvestiční finanční
příspěvky na splátku úroků výše uvedeného úvěru. Výše celkových ročních příspěvků je
pohyblivá a je závislá na aktuální výši 3M PRIBORu. Ve smlouvě jsou uvedeny roční
příspěvky, které jsou zálohovou platbou a budou vyúčtovány vždy do 28.2. následujícího
roku. Celkové roční příspěvky se budou zasílat v r. 2012 k 30.4.2012 a v letech 2013-2017
vždy k 31.1. daného roku. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017.
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou, tedy mezi Českou
spořitelnou, a.s. a obcí
Jde o smlouvu, kterou se upravují vzájemné vztahy mezi ručitelem a bankou. Obec Rudoltice
bude uzavřením této smlouvy zajišťovat pohledávku, vyplývající pro DSO Lanškrounsko ze
smlouvy o úvěru, kterou uzavírá na dofinancování 2/3 nákladů na výstavbu cyklostezky
Lanškroun – Rudoltice, tj. nákladů, jež připadají k úhradě Obci Rudoltice. Po úplném
zaplacení úvěru ručitelský závazek automaticky zaniká.
Memorandum k projektu „Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice“
V memorandu prohlašuje Obec Rudoltice a Město Lanškroun, že projekt „Cyklostezka
Lanškroun – Rudoltice“ je sice realizován prostřednictvím DSO Lanškrounsko, nicméně
Lanškroun a Rudoltice budou plnit veškeré závazky vyplývající z tohoto projektu a ponesou

za ně plnou odpovědnost jakož i za všechny případné následky s projektem související.
Memorandem je deklarováno, že pro členské obce svazku, které se tohoto projektu neúčastní,
z něj nevyplývají žádné závazky ani odpovědnost za ně. Memorandum bude předloženo
zastupitelstvům všech obcí sdružených v DSO Lanškrounsko k projednání a schválení.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 3.4.2012:
Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru mezi ČS, a.s. a DSO
Lanškrounsko, jež bude předložen ke schválení shromáždění starostů DSO Lanškrounsko dne
11.4.2012 a jejímž předmětem je úvěr na výstavbu cyklostezky Lanškroun - Rudoltice.
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhy smluv, týkajících se výstavby cyklostezky
Lanškroun Rudoltice, a to návrhem smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem
(obcí) a bankou (ČS, a.s.), návrhy smluv o poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku
mezi DSO Lanškrounsko a obcí a v případě schválení výše uvedené smlouvy o úvěru mezi ČS,
a.s. a DSO Lanškrounsko doporučila zastupitelstvu obce jejich uzavření schválit.
Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 17.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s Memorandem k projektu „Cyklostezka Lanškroun –
Rudoltice“, jehož předmětem je zejména prohlášení Obce Rudoltice a Města Lanškroun o
plnění veškerých závazků vyplývajících z projektu s tím, že za ně ponesou plnou odpovědnost
jakož i za všechny případné následky související s projektem, a doporučila zastupitelstvu obce
Memorandum k projektu „Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice“ schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Smlouvu o úvěru mezi ČS, a.s. se sídlem Praha
4, Olbrachtova 1929/62 a (DSO) Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí úvěru na výstavbu
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice až do výše 4 342 000 Kč s dobou splatnosti do 31.12.2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku
mezi (DSO) Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, a Obcí Rudoltice, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí investičního finančního
příspěvku (DSO) Lanškrounsko z rozpočtu obce na zajištění splátek jistiny úvěru č.
0385595139, poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
(DSO) Lanškrounsko na financování projektu Cyklostezka Lanškroun - Rudoltice až do výše
4 342 000 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního
příspěvku mezi (DSO) Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, a Obcí
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí
neinvestičního finančního příspěvku (DSO) Lanškrounsko z rozpočtu obce na zajištění splátek
úroků úvěru č. 0385595139, poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, (DSO) Lanškrounsko na financování projektu Cyklostezka Lanškroun –
Rudoltice, a dále poplatku za vedení příslušného úvěrového účtu, a rozhodlo její uzavření
schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi
ručitelem a bankou č. RD0385595139, a to mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je zajištění pohledávky České spořitelny, a.s. vůči (DSO) Lanškrounsko se sídlem
Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, na splacení jistiny úvěru poskytnutého na základě smlouvy o
úvěru č. 0385595139 a příslušenství, a dále pohledávky vyplývající z odstoupení České
spořitelny, a.s. od smlouvy o úvěru č. 0385595139, včetně veškerých budoucích pohledávek
České spořitelny, a.s. vyplývající z předmětné smlouvy o úvěru a z neplatnosti této smlouvy,

kteréžto budoucí pohledávky vzniknou ČS a.s. v období od uzavření této smlouvy do
31.12.2022 až do celkové výše 4 342 000 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Memoranda k projektu „Cyklostezka
Lanškroun – Rudoltice“, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je
zejména prohlášení Obce Rudoltice a Města Lanškroun o plnění veškerých závazků
vyplývajících z projektu s tím, že za ně ponesou plnou odpovědnost jakož i za všechny
případné následky související s projektem, a rozhodla uzavření Memoranda k projektu
„Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice“ schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto memoranda.

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

14) Závěrečný účet Obce Rudoltice za rok 2011
U projednávání Závěrečného účtu Obce Rudoltice za rok 2011 je přítomna účetní obce p.
Jaroslava Jašniaková, která návrh závěrečného účtu zpracovávala a současně je přednesla
zastupitelům.
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, jehož
návrh včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 2011 byl v souladu
s rozhodnutím rady obce zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice od 4.4.2012
dosud, byla tedy splněna zákonná podmínka jeho zveřejnění nejméně po dobu 15ti dnů před
jeho projednáváním.

Starostka obce konstatuje usnesení rady obce ze dne 3.4.2012:
Rada obce Rudoltice se seznámila s návrhem závěrečného účtu obce Rudoltice za rok 2011 a
doporučila Zastupitelstvu obce Rudoltice závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2011, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení v podobě návrhu, schválit.
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu vyvěsit návrh závěrečného účtu obce Rudoltice
za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 2011, a to v souladu
s ust. § 17 odst. 6 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu Rudoltice.
Termín realizace: 4.4.2012
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle ust. § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění závěrečný účet Obce Rudoltice za rok 2011.
Současně projednalo „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Rudoltice za rok
2011“ ze dne 1.2.2012 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření Obce Rudoltice a závěrečný
účet obce za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011, a to bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
15)

Různé
• Dotace ze SFŽP

Starostka obce informuje o tom, že obec uspěla se svou žádostí o rekonstrukci MŠ (střecha,
výměna oken, zateplení fasády, výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo). Projekt dále
obsahuje mimodotační investici, a to rekonstrukci sociálního zařízení. Dle harmonogramu by
se měla investice uskutečnit již v tomto roce, ale s ohledem na časový posun vyhodnocení
žádostí, a to o několik měsíců, není dosud jasné, jaké podmínky v tomto směru budou SFŽP
pro jeho realizaci stanoveny. Obec dosud žádné písemné rozhodnutí neobdržela, informace o
schválení dotace je stará pár dní. V rozpočtu obce je na rekonstrukci ZŠ a MŠ alokováno
3 000 000 Kč.
Obec dále uspěla ve spolupráci s obcí Třebovice se žádostí o vybudování protipovodňových
opatření, konkrétně varovného a vyrozumívacího systému, na dofinancování dotace, co se
týče naší obce, je v rozpočtu alokováno 150 000 Kč.
•

Vývoz kalu z ČOV společností VISION Rudoltice s.r.o.

Starostka obce dále informuje o usnesení rady obce ze dne 7.2.2012 v souvislosti s vývozem
kalu z ČOV společností VISION Rudoltice s.r.o.:
Rada obce Rudoltice bere na vědomí informace jednatele společnosti VISION Rudoltice o
vývozu kalu z ČOV na p.p.č. 4396, 4398, 4397.
Rada obce Rudoltice po projednání zjištěného pochybení na straně společnosti VISION
Rudoltice rozhodla, že případná škoda, která v této souvislosti obci vznikne, půjde k tíži
zodpovědné osoby, tedy statutárního zástupce společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libora
Dostála.
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice v případě likvidace kalu z ČOV
postupovat v souladu se zákonem.
V souvislosti s kaly z ČOV je naplánováno jednání se Zámeckým vrchem.
16)

Diskuse

Tejkl – Je známo komu by PF ČR přenechal ty pozemky, na kterých by mělo stát to
překladiště?
Bártlová – PF ČR, co vím já, to měl stále blokováno pro to překladiště. Dle sdělení pana
Klabala (zástupce investora), přiznám se, že jsem to na PF ČR neověřovala, ale dle jeho
sdělení s PF ČR jednali a protože to tam bylo pro ty účely určené, tak pokud by k projektu
došlo, tak jim to zřejmě prodají.
Dále starostka obce informovala přítomné o možném umístění dětí z naší obce v Mateřské
škole v Albrechticích v příštím roce.

Skončeno v 22.40 hod.

Zapsala: Michaela Zvárová

Lenka Bártlová
starostka obce

Ověřily:

Mgr. Lenka Havlenová
Iva Stránská

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/19/04/12
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Havlenovou a Ivu
Stránskou a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
2) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Výsledky projektu „Klíče pro život“
Investiční záměr občanského sdružení Society Boom
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanškroun
Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Žádost o koupi části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Bytový fond
• zádveří
• plynové kotle
• dodatečná montáž ventilačních kompletů do taškové krytiny
Osadní výbor
Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení ÚP v roce 2012
Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
Závěrečný účet Obce Rudoltice za rok 2011
Různé
Diskuse

3) Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se závěrečnou zprávou, která bude výstupem
pro zpracování příkladů dobré praxe a bere na vědomí výsledky projektu „Klíče pro
život“, registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011, vzdělávací program s názvem Využití
prostranství mezi školou a školkou „Co s ním?“.
4) Zastupitelstvo obce Rudoltice po seznámení s dosud známými informacemi k investičnímu
záměru občanského sdružení Society Boom realizovat v katastru obce Rudoltice projekt
kontejnerového překladiště s napojením na železniční a silniční komunikace deklaruje, že
předložené informace k podnikatelskému záměru považuje za nedostačující. Pro možnost
dalšího bližšího projednávání záměru je třeba odkrýt skutečného investora, podrobně
obec seznámit s projektem i s jeho dopady na život v obci.
5) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nové uspořádání pozemkových parcel ve
vlastnictví obce (původně p.p.č. 4052, 4070, 4071, 4092, 4095, 3374 a 3444/1 – nově
p.p.č. 8747 a 8783), zapsaných na LV č. 3274 pro obec Lanškroun a k.ú. Lanškroun, a to
v rámci komplexních pozemkových úprav Lanškroun, a rozhodlo jejich nové uspořádání
schválit.
6) Zastupitelstvo obce Rudoltice opakovaně projednalo žádost pana M.Š., bytem XXX o
koupi části p.p.č. 3451/2 (nově 3451/13) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 753 m2
a po seznámení s vedením vodovodního řadu částí p.p.č. 3451/2 (nově 3451/13), jehož
grafické znázornění je nedílnou součástí tohoto usnesení, schvaluje prodej předmětné
nemovitosti za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ing. Miloslava Ženky č.
3903-079/11 jako cenou obvyklou, poníženou o slevu 30 % v rozsahu zasaženého území
ochranným pásmem vodovodu. Výsledná kupní cena části p.p.č. 3451/2 (nově 3451/3)
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o rozloze 753 m2 tak činí v souladu s výpočtem, jež je
přílohou tohoto usnesení, částku 24 213 Kč.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá starostce obce sdělit rozhodnutí zastupitelstva obce
žadateli p. M.Š. a v případě jeho souhlasu předložit zastupitelstvu obce k projednání
návrh kupní smlouvy na předmětný pozemek.

7) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost manželů J. a P. Ř., bytem XXX, o koupi
části pozemku p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 4138/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna v rozsahu graficky znázorněném v žádosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst.
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodeje části p.p.č. 4138/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – v rozsahu graficky
znázorněném v žádosti, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna.
Termín realizace: 30.4.2012
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
8) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost J.Ch., bytem XXX a J.Ch., bytem XXX,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je směna pozemků p.p.č.
89/33 a 89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č.
89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 187 m2 ve vlastnictví Obce Rudoltice za
p.p.č. 89/33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 47 m2 ve vlastnictví soukromých
osob.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst.
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
směny p.p.č. 89/36 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 187 m2 ve vlastnictví Obce
Rudoltice, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 89/33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 47 m2 ve vlastnictví soukromých osob, zapsané na LV č. 223, vedeného u KÚ pro
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Termín realizace: 30.4.2012
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
9) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh p. L.H., bytem XXX na prodej p.p.č.
4491 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 491 m2 ležící pod komunikací, Obci
Rudoltice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 16 841 Kč, a rozhodlo na
předložený návrh nepřistoupit.
10) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje maximální výši kupní ceny nemovitostí, ležících
pod veřejnými komunikacemi v katastru obce Rudoltice, na částku 20 Kč/m2.
11) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitosti mezi Z. a E. B., bytem XXX jako prodávajícími a Obcí Rudoltice jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3206/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 602 m2 za celkovou kupní cenu 12 040 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
12) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost nájemníků bytového domu čp. 261, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení, o zhotovení zádveří v domě z důvodu jeho promrzání a
vysokých tepelných ztrát a rozhodlo o prověření možností opravy stávajících vchodových
dveří u domů čp. 261 – 265 a vyhotovení cenové kalkulace na zhotovení zádveří u těchto
domů.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se sdělením nájemníků bytového domu čp.
261 ohledně plynových kotlů v majetku obce, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o možném řešení výměny
plynových kotlů formou „předplaceného nájmu“, složeného nájemníky bytů, které je však
odvislé od technického řešení a ekonomických aspektů případných stavebních úprav
bytových domů, které by bylo nutné v souvislosti s výměnou kotlů zrealizovat.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá starostce obce na příštím zasedání informovat o
zjištěních technického řešení včetně ekonomických aspektů shora uvedených případných

stavebních úprav.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí předběžnou cenovou nabídku p. Jiřího
Svojanovského se sídlem Rudoltice na dodatečnou montáž ventilačních kompletů do
taškové krytiny na BD v lokalitě Zámeček, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
13) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí žádost p. Petra Konečného o uvolnění
z funkce předsedy Osadního výboru pro lokalitu Zámeček, podanou dne 4.4.2012, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Pan Petr Konečný i nadále zůstává členem Osadního
výboru pro lokalitu Zámeček s účinností od 1.5.2012.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí s účinností od 1.5.2012 předsedou Osadního výboru
pro lokalitu Zámeček pana Michala Hurta.
14) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Pardubického
kraje č. Z/403/12 o poskytnutí grantů na pořízení územních plánů v r. 2012 včetně
seznamu subjektů, jimž byl grant poskytnut.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí grantu z programu
Podpora pořízení územních plánů v roce 2012 mezi Pardubickým krajem se sídlem
Pardubice, Komenského nám. 125 jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako příjemcem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je účelové poskytnutí
investičního grantu z rozpočtových prostředků PK na „Územní plán Rudoltice – návrh“
ve výši 100 000 Kč, a rozhodlo uzavření smlouvy o poskytnutí grantu schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
15) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Smlouvu o úvěru mezi ČS, a.s. se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62 a (DSO) Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J. M.
Marků 12, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí
úvěru na výstavbu cyklostezky Lanškroun – Rudoltice až do výše 4 342 000 Kč s dobou
splatnosti do 31.12.2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh smlouvy o poskytnutí investičního
příspěvku mezi (DSO) Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, a Obcí
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí
investičního finančního příspěvku (DSO) Lanškrounsko z rozpočtu obce na zajištění
splátek jistiny úvěru č. 0385595139, poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, (DSO) Lanškrounsko na financování projektu
Cyklostezka Lanškroun - Rudoltice až do výše 4 342 000 Kč, a rozhodlo její uzavření
schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního
příspěvku mezi (DSO) Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, a Obcí
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí
neinvestičního finančního příspěvku (DSO) Lanškrounsko z rozpočtu obce na zajištění
splátek úroků úvěru č. 0385595139, poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, (DSO) Lanškrounsko na financování projektu
Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice, a dále poplatku za vedení příslušného úvěrového
účtu, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh smlouvy o úpravě vzájemných vztahů
mezi ručitelem a bankou č. RD0385595139, a to mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, a Obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je zajištění pohledávky České spořitelny, a.s. vůči (DSO)
Lanškrounsko se sídlem Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, na splacení jistiny úvěru
poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 0385595139 a příslušenství, a dále
pohledávky vyplývající z odstoupení České spořitelny, a.s. od smlouvy o úvěru č.
0385595139, včetně veškerých budoucích pohledávek České spořitelny, a.s. vyplývající
z předmětné smlouvy o úvěru a z neplatnosti této smlouvy, kteréžto budoucí pohledávky

vzniknou ČS a.s. v období od uzavření této smlouvy do 31.12.2022 až do celkové výše
4 342 000 Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Memoranda k projektu „Cyklostezka
Lanškroun – Rudoltice“, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je
zejména prohlášení Obce Rudoltice a Města Lanškroun o plnění veškerých závazků
vyplývajících z projektu s tím, že za ně ponesou plnou odpovědnost jakož i za všechny
případné následky související s projektem, a rozhodla uzavření Memoranda k projektu
„Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice“ schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu tohoto memoranda.
16) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle ust. § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění závěrečný účet Obce
Rudoltice za rok 2011. Současně projednalo „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Rudoltice za rok 2011“ ze dne 1.2.2012 podle zák. č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření Obce Rudoltice a
závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011, a to bez výhrad.

Lenka Bártlová, starostka obce, v.r.
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v.r.

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2012
zastupitelé

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

leden
PRO
10
10
10
10
10
9
1
10
0
10
9
8
8
9
10

PROTI
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

PRO

PROTI

březen
ZDRŽEL SE

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

zastupitelé

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

duben
PRO
18
18
18
18
18
18
0
18
18
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0
0
0
0
0

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

květen
ZDRŽEL SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

PRO

PROTI

červen
ZDRŽEL SE

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

zastupitelé

červenec
PRO

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

PROTI

srpen
ZDRŽEL SE

PRO

PROTI

září
ZDRŽEL SE

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

zastupitelé

říjen
PRO

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

PROTI

listopad
ZDRŽEL SE

PRO

PROTI

prosinec
ZDRŽEL SE

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

zastupitelé

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

CELKEM ROK 2012
PRO
28
28
28
28
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27
1
28
18
24
9
8
8
9
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PROTI
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZDRŽEL SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
2
1
0

Příloha č. 1
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 19. 4. 2012

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bártlová Lenka
Mgr. Bednář Richard
Beneš Roman

omluven

Mgr. Blaschke Michal

omluven

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

omluven

