ZÁPIS Č. 5
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 26.2.2018 od 19.00 hod.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období 09/2013-08/2017
Dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny na financování investic v roce 2018
Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Základní škole a mateřské škole Rudoltice
Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. X v BD č.p. XXX
Žádost o dotaci pro výstavbu školního hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice
Prodej části p.p.č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3148/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3089/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání vč. návrhu programu byla na fyzické úřední
desce zveřejněna po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce a
zasedání tak bylo řádně svoláno.
Dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni jsou zastupitelé Bártlová, Havlenová, Šrámek, Tejkl, Vymetálek a Žáček.
Mimo prezenční listinu je přítomna vážená veřejnost.
Starosta oznámil pořízení audiozáznamu pro potřebu vyhotovení zápisu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starosta obce navrhl zapisovatelkou paní Michaelu Jurajdovou a ověřovateli Mgr. Olgu Pokornou
a Mgr. Marcelu Macháčkovou.
Návrh usnesení č. ZO/1/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Olgu Pokornou a Mgr. Marcelu
Macháčkovou a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Schválení programu
Starosta obce navrhl do již zveřejněného programu přidat další bod:
11) Prodej p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Starosta obce vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění programu. Jiných návrhů nebylo.
Návrh usnesení č. ZO/2/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období 09/2013-08/2017
Dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny na financování investic v roce 2018
Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Základní škole a mateřské škole Rudoltice
Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 7 v BD č.p. 621
Žádost o dotaci pro výstavbu školního hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice
Prodej části p.p.č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3148/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3089/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Zpráva o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období 09/2013-08/2017
Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení
§ 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
(dále jen „stavební zákon“), předkládá podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění, zastupitelstvu obce Rudoltice k projednání a schválení Zprávu
o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období 09/2013 – 08/2017, která byla projednána
s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností.
Starosta obce zhodnotil jako jediné negativum současného územního plánu nedostatek lokalit vhodných
k výstavbě.
Návrh usnesení č. ZO/3/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období
09/2013-08/2017.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny na financování investic v roce 2018
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu o poskytnutí investičního úvěru
na realizaci investičních akcí v roce 2018 v celkové výši 10 miliónů Kč se splatností do 5 let od poskytnutí
úvěru a s pevnou úrokovou sazbou 1,28 % p. a., a to od České spořitelny.
Úvěr by byl použit především na zbudování chodníku a kanalizace pod chodníkem, dokončení úprav v ZŠ,
rekonstrukce č. p. 5 a zbudování komunikací. V případě neschválení úvěru by nemohlo dojít k realizaci
všech těchto investicí v jednom roce. Pokrytí nákladů na investice není možné z běžného rozpočtu jednoho

roku. Splátka vč. splátky dobíhajícího úvěru na výstavbu bytů bude činit cca 500 tis. Kč/měsíc. Stávající
úvěr na výstavbu bytů bude v r. 2021 zcela splacen. Tato částka nijak zásadně neovlivní chod obce, navíc
lze očekávat, že na daních od státu obdržíme ještě více než v r. 2017.
Návrh usnesení č. ZO/4A/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317708429 mezi Obcí Rudoltice a Českou
spořitelnou a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, jejímž předmětem je poskytnutí
investičního úvěru na realizaci investičních akcí v roce 2018 v celkové výši 10 miliónů Kč se splatností do 5 let od
poskytnutí úvěru a s pevnou úrokovou sazbou 1,28 % p. a. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
V souvislosti se schválením úvěru navrhuje starosta obce schválit rozpočtové opatření č. 3/2018/OZ, jehož
předmětem je přijetí tohoto úvěru.
Návrh usnesení č. ZO/4B/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018/OZ, jehož předmětem je přijetí
úvěru od České spořitelny a. s., chodník, kanalizace, rekonstrukce ZŠ, výstavba komunikací.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Základní škole a mateřské škole Rudoltice
ZŠ a MŠ Rudoltice bude na základě smlouvy o bezúplatném převodu převeden movitý majetek ve výši
448.140 Kč. Jedná se víceméně o převod nábytku, který pořizovala obec v souvislosti s rekonstrukcí MŠ.
Návrh usnesení č. ZO/5/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Obcí
Rudoltice jako převodcem a Základní školou a mateřskou školou, příspěvková organizace, se sídlem Rudoltice
č. p. 200, jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku v celkové výši 448.140,- Kč
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. X v BD č. p. XXX
Paní M. C. je nájemcem bytu č. X v bytovém domě č. p. XXX a má vůči obci neuhrazené závazky v
celkové výši 37.769,- Kč. Žádá o povolení měsíčních splátek ve výši 1.500,- Kč, a to od ledna 2018.
Závazek tak bude uhrazen ve 26 splátkách.
Návrh usnesení č. ZO/6/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako

věřitelem a paní M. C., trvale bytem Rudoltice 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
odebíráním služeb a s vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X
v bytovém domě č. p. XXX v obci Rudoltice a rozhodlo její uzavření schválit. Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Žádost o dotaci pro výstavbu školního hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice
Dotace, o kterou obec žádala na podzim r. 2017, nebyla obci přidělena. V tomto roce se objevil nový
program, v rámci kterého by obec mohla o dotaci na výstavbu hřiště požádat. Bohužel již tento dotační
program není tak výhodný jako ten předchozí, ale byla by škoda této možnosti nevyužít.
Návrh usnesení č. ZO/7/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu 117D81500 Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro akci s názvem Školní hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice v celkové výši 1.130.212,- Kč.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Prodej části p. p. č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan J. M. žádá o odkup části p. p. č. 334, která se nachází mezi jeho rodinným domem a komunikací. Jedná
se o část pozemku ve svahu, o kterou je ochoten se starat. Navrhovaná kupní cena je 35,- Kč/m2 dle ceníku.
Návrh usnesení č. ZO/8/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 334 (nově dle GP p.
p. č. 334/3) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 8.2.2018 –
26.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 334 (nově dle GP p. p. č. 334/3) o celkové
výměře 165 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu J. M., trvale bytem XXX,
za celkovou kupní cenu ve výši 5.775,- 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: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Prodej p. p. č. 3148/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Pan P. M. žádá o odkup p. p. č. 3148/6, která vede k jeho pneuservisu. Pan M. se stará o okolní pozemky a
pozemek je využitelný vzhledem k jeho poloze pouze pro pana M.
Návrh usnesení č. ZO/9/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3148/6 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 31.1.2018 – 16.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 3148/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 48 m2 panu P. M., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 1.680,- 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: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Prodej p.p.č. 3089/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan J. M. žádá o odkup p. p. č. 3089/11 o výměře 5 m2, který se nachází mezi pozemkem v jeho vlastnictví
a komunikací. Koupí tohoto pozemku si chce svůj pozemek zarovnat.
Návrh usnesení č. ZO/10/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3089/11 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 31.1.2018 – 16.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 3089/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 5 m2 panu J. M., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 175,- 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: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Prodej p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Zastupitel Řehoř oznámil, že dle ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, je při projednávání tohoto bodu ve střetu zájmů.
Pan J. K. žádá o odkup p. p. č. 3451/4, 366/3 a části p. p. č. 3451/11. Jedná se o pozemky nad jeho
rodinným domem. Jedná se o původní náhon, který vede obcí. O pozemky se již v současnosti stará.

Návrh usnesení č. ZO/11/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č.
3451/11 (nově dle GP p. p. č. 3451/20) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu
Rudoltice ve dnech 31.1.2018 – 16.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 (nově dle GP p. p.
2
č. 3451/20) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 300 m panu J. K., trvale bytem XXX, za
celkovou kupní cenu ve výši 10.500,- 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: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Různé
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Diskuse

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skončeno v 19.35 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 6. března 2018.
Zapsala: Michaela Jurajdová
Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce

Ověřily:

Mgr. Olga Pokorná
Mgr. Marcela Macháčková

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/26/2/2018
Návrh usnesení č. ZO/1/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Olgu Pokornou a Mgr. Marcelu
Macháčkovou a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Návrh usnesení č. ZO/2/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období 09/2013-08/2017
Dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny na financování investic v roce 2018
Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Základní škole a mateřské škole Rudoltice
Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. X v BD č.p. XXX
Žádost o dotaci pro výstavbu školního hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice
Prodej části p.p.č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3148/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3089/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse

Návrh usnesení č. ZO/3/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Rudoltice v uplynulém období
09/2013-08/2017.

Návrh usnesení č. ZO/4A/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317708429 mezi Obcí Rudoltice a Českou
spořitelnou a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, jejímž předmětem je poskytnutí
dlouhodobého investičního úvěru na realizaci investičních akcí v roce 2018 v celkové výši 10 miliónů Kč se
splatností do 5 let od poskytnutí úvěru a s pevnou úrokovou sazbou 1,28 % p. a. a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.

Návrh usnesení č. ZO/4B/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018/OZ, jehož předmětem je přijetí
úvěru od České spořitelny a. s., chodník, kanalizace, rekonstrukce ZŠ, výstavba komunikací.
Návrh usnesení č. ZO/5/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Obcí
Rudoltice jako převodcem a Základní školou a mateřskou školou, příspěvková organizace, se sídlem Rudoltice
č. p. 200 jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku v celkové výši 448.140,- Kč
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Návrh usnesení č. ZO/6/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako
věřitelem a paní M. C., 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 odebíráním služeb
a s vyúčtováním nájemného a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X v bytovém domě čp. XXX v obci
Rudoltice a rozhodlo její uzavření schválit. Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Návrh usnesení č. ZO/7/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu 117D81500 Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro akci s názvem Školní hřiště a přípojky pro školní bazén Rudoltice v celkové výši 1.130.212,- Kč.

Návrh usnesení č. ZO/8/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 334 (nově dle GP p.
p. č. 334/3) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 8.2.2018 –
26.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 334 (nově dle GP p. p. č. 334/3) o celkové

výměře 165 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu J. M., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve
výši 5.775,- 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.
Návrh usnesení č. ZO/9/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3148/6 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 31.1.2018 – 16.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 3148/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 48 m2 panu P. M., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 1.680,- 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.
Návrh usnesení č. ZO/10/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3089/11 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 31.1.2018 – 16.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 3089/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 5 m2 panu J. M., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 175,- 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.
Návrh usnesení č. ZO/11/26/2/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č.
3451/11 (nově dle GP p. p. č. 3451/20) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu
Rudoltice ve dnech 31.1.2018 – 16.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 (nově dle GP p. p.
č. 3451/20) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 300 m2 panu J. K., trvale bytem XXX,
za celkovou kupní cenu ve výši 10.500,- 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.

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

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2018
zastupitelé

Bártlová Lenka Bc.
Havlenová Lenka Mgr.
Kobzová Jolana
Kohoutová Erika
Kolomý Ivo Mgr.
Macháčková Marcela Mgr.
Pokorná Olga Mgr.
Řehoř Pavel
Samek Pavel Bc.
Suchý Jaroslav
Sýkorová Jitka
Šrámek Miloslav
Tejkl Jan Ing.
Vymetálek Roman
Žáček Daniel

únor 2018
PRO
0
0
12
0
12
12
12
12
12
12
12
0
0
0
0

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

ZDRŽEL SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2017/2018
zastupitelé

Bártlová Lenka Bc.
Havlenová Lenka Mgr.
Kobzová Jolana
Kohoutová Erika
Kolomý Ivo Mgr.
Macháčková Marcela Mgr.
Pokorná Olga Mgr.
Řehoř Pavel
Samek Pavel Bc.
Suchý Jaroslav
Sýkorová Jitka
Šrámek Miloslav
Tejkl Jan Ing.
Vymetálek Roman
Žáček Daniel

CELKEM ROK 2017
PRO
0
54
61
9
61
45
57
61
41
43
28
19
47
48
60

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

CELKEM ROK 2018
ZDRŽEL SE
0
0
1
0
1
0
5
1
7
1
0
0
3
1
1

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

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

ZDRŽEL SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Příloha č. 1
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26.2.2018

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bártlová Lenka, Mgr.

omluvena

Mgr. Havlenová Lenka

omluvena

Kobzová Jolana

přítomna

Kohoutová Erika

omluvena

Mgr. Kolomý Ivo

přítomen

Mgr. Macháčková Marcela

přítomna

Mgr. Pokorná Olga

přítomna

Řehoř Pavel

přítomen

Samek Pavel, Bc.

přítomen

Suchý Jaroslav

přítomen

Sýkorová Jitka

přítomna

Šrámek Miloslav

omluven

Ing. Tejkl Jan

omluven

Vymetálek Roman

omluven

Žáček Daniel

omluven

