Č.j. 572/2018/OURU
Počet listů: 8
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 101.2.1

ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 25.6.2018 od 19.00 hod.
Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX)
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.
Nedílnou součástí zápisu jsou přílohy - dokumenty, jež jsou na zasedáních citovány.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2017
Změna ve schvalování stanov DSO Lanškrounsko
Změny stanov DSO Lanškrounsko
Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen k p.p.č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 28/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 18/9 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 3259/6 a části p.p.č. 3247/2 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 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni jsou zastupitelé Bártlová, Kobzová, Sýkorová, 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 navrhnul zapisovatelkou paní Michaelu Jurajdovou a ověřovateli Mgr. Marcelu
Macháčkovou a pana Daniela Žáčka.
Návrh usnesení č. ZO/1/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Žáčka a paní Mgr. Marcelu
Macháčkovou a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Schválení programu
Starosta obce navrhnul do již zveřejněného programu doplnit další body:
4) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2018/OZ
13) Koupě st.p.č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14) Koupě st.p.č. 339/1, p.p.č. 3 a částí p.p.č. 5 a p.p.č. 3155/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starosta obce dále vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění. Jiných návrhů podáno nebylo.
Návrh usnesení č. ZO/2/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2017
Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2018/OZ
Změna ve schvalování stanov DSO Lanškrounsko
Změny stanov DSO Lanškrounsko
Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen k p.p.č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 28/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 18/9 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 3259/6 a části p.p.č. 3247/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Koupě st.p.č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Koupě st.p.č. 339/1, p.p.č. 3 a částí p.p.č. 5 a p.p.č. 3155/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Závěrečný účet a účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2017
Závěrečný účet:
Starosta obce v krátkosti seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce za r. 2017. Návrh
závěrečného účtu byl na fyzické i elektronické úřední desce zveřejněn od 7. 6. 2018 do dnešního dne.
Žádná připomínka k návrhu závěrečného účtu nebyla vznesena.
Účetní závěrka:
Jedná o schválení bodu č. 3 závěrečného účtu obce tj. schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření.
Účetní závěrka byla schválena na základě finančních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní
závěrky) a inventarizace k 31. 12. 2017.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 v Kč:
Hospodářská činnost obce zisk
Hlavní činnost obce zisk
Hospodářský výsledek po zdanění celkem, zisk

před zdaněním
8.731.477,14 Kč
6.165.646,64 Kč

po zdanění
6.882.017,14 Kč
6.068.556,64 Kč
12.950.573,78 Kč

Návrh usnesení č. ZO/3/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Rudoltice za rok 2017 ze dne 23.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice a závěrečný účet obce
Rudoltice za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje účetní závěrku obce Rudoltice, včetně výsledku hospodaření obce
(zisk 12 950 573,78 Kč), za účetní období 2017, sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2018/OZ
Rozpočtové opatření č. 8/2018/OZ se týká převodu finančních prostředků z minulých let pro financování
plánovaných oprav a výstavby komunikací, rekonstrukce čp. 5 a hřiště u ZŠ v celkové výši 2.800.000,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/4/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018/OZ, jehož předmětem je zapojení
finančních prostředků z minulých let v celkové výši 2.800.000,- Kč na financování výstavby a oprav
komunikací, rekonstrukce čp. 5 a hřiště u ZŠ.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Změna ve schvalování stanov DSO Lanškrounsko
Na zasedání nejvyššího orgánu dobrovolného svazku obcí LANŠKROUNSKO – Shromáždění starostů –
dne 6. 4. 2018 v Sázavě informoval manažer svazku RNDr. Fiala o novele zákona o obcích, kterou byl
§ 50 doplněn o odst. 3 ve znění:
(3) Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v
takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně
však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.

Na základě této změny Shromáždění starostů vzalo na vědomí návrh nového znění stanov svazku obcí
LANŠKROUNSKO, v nichž je mj. zakotvena pravomoc Shromáždění starostů schvalovat změny stanov.
K tomuto aktu by však starostové měli mít mandát od zastupitelstev obcí s tím, že samotný proces
projednání změny stanov je vnitřní záležitostí zastupitelstva podle zákona o obcích, jehož výsledek bude
starosta prezentovat na zasedání Shromáždění starostů.
Návrh usnesení č. ZO/5/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce pravomocí schvalovat změny stanov na zasedání
Shromáždění starostů svazku obcí Lanškrounsko po předchozím schválení změny v zastupitelstvu obce
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Změny stanov DSO Lanškrounsko
Zastupitelstvu obce Rudoltice byl předložen k projednání návrh úplného znění stanov svazku obcí
LANŠKROUNSKO, kterým se rozšiřuje předmět činnosti svazku obcí o:
- poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů
- výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (dle Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů – GDPR) pro členské obce a jimi zřizované právnické osoby
- Dále je v návrhu zakotveno schvalování změn stanov v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona o
obcích, a to na zasedání Shromáždění starostů dvoutřetinovou většinou všech členů svazku obcí.
Navržené změny jsou zveřejněny na webových stránkách DSO LANŠKROUNSKO www.dsolanskrounsko.cz v záložce Dokumenty.
Návrh usnesení č. ZO/6/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh úplného znění stanov svazku obcí Lanškrounsko dle
přílohy, schvaluje tento návrh podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a doporučuje starostovi obce hlasovat na Shromáždění
starostů pro jeho schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Samek)
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen k p.p.č. 4 v k. ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Římskokatolická farnost Rudoltice má v úmyslu darovat obci p. p. č. 4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, na
které se nachází pohřebiště, a to včetně opěrné zdi a vstupních branek s tím, že zde bude pohřebiště
zachováno a obec o něj bude pečovat. Předmětem věcného břemene je umožnění vstupu do kostela
v případě jeho rekonstrukce včetně umožnění výstavby lešení, a dále zákaz darování pozemku třetím
osobám s výjimkou břemen pro případné inženýrské sítě.

Návrh usnesení č. ZO/7/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen
uzavřené mezi Římskokatolickou farností Rudoltice se sídlem Rudoltice č. p. 1, IČ 49314602, na straně
jedné jako dárcem a obcí Rudoltice na straně druhé jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování p. p.
č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, na které se nachází pohřebiště, a rozhodlo její uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Prodej části p. p. č. 28/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pánové J. K. a J. K. a paní P. J. mají zájem koupit část p. p. č. 28/12 (nově dle GP p. p. č. 28/22) v k. ú.
2
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 88 m , kterou dlouhodobě využívají jako zahradu před svým
domem. Jedná se o část cesty, která končí na p. p. č. 28/11 v jejich vlastnictví.
Návrh usnesení č. ZO/8/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 28/12 (nově dle GP
p. p. č. 28/22) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech
23.4.2018 – 9.5.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 28/12 (nově dle GP p. p. č. 28/22) v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 88 m2 panu J. K. a J. K., oba bytem XXX a paní P. J., bytem
XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 3.080,- 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Prodej p. p. č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan F. M. má zájem koupit p. p. č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře
1146 m2 za účelem zřízení zahrady. Jedná se o trojúhelníkovou parcelu zasaženou ochranným pásmem
silnice I. třídy u vjezdu do aleje k chemickému skladu, která z tohoto důvodu nebyla zařazena do prodeje
stavebních parcel na Zámečku.
Návrh usnesení č. ZO/9/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4293/24 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.4.2018 – 9.5.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 1146 m2 panu F. M., bytem XXX, za vzájemně ujednanou cenu 160.440,- Kč vč. DPH stanovenou
znaleckým posudkem č. 4293-19/2018 o ceně obvyklé předmětné nemovitosti, zpracovaným p. Ing.
Milanem Náglem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Dolní
Čermná 13.

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Prodej části p.p.č. 18/9 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Společnost TTKART zastoupená panem M. T. má zájem koupit část p. p. č. 18/9 (nově dle GP p. p. č. 18/11)
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 367 m2, kterou dlouhodobě využívá pro své podnikání.
Návrh usnesení č. ZO/10/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 18/9 (nově dle GP
p. p. č. 18/11) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.4.2018
– 9.5.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 18/9 (nově dle GP p. p. č. 18/11) v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 367 m2 společnosti TTKART v.o.s., se sídlem Rudoltice č. p.
243, IČ 48152455, za celkovou kupní cenu ve výši 12.845,- 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Prodej části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan J. P. má zájem koupit části p. p. č. 3093/2 (nově dle GP p. p. č. 3093/20) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
o celkové výměře 132 m2, kterou dlouhodobě užívá jako zahradu okolo svého rodinného domu č. p. XXX.
Návrh usnesení č. ZO/11/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3093/2 (nově dle GP
p. p. č. 3093/20) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech
18.5.2018 – 4.6.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3093/2 (nově dle GP p. p. č. 3093/20) v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 132 m2 panu J. P., bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši
4.620,- 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Prodej části p. p. č. 3259/6 a části p. p. č. 3247/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Pan T. M. má zájem koupit část p. p. č. 3259/ a část p. p. č. 3247/2 (nově dle GP p. p. č. 3247/15) v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 20 m2 za účelem výstavby – rozšíření garáže.
Návrh usnesení č. ZO/12/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3259/ a části p. p. č.
3247/2 (nově dle GP p. p. č. 3247/15) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu
Rudoltice ve dnech 18.5.2018 – 4.6.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3259/6 a části p. p. č. 3247/2 (nově dle GP p. p. č.
3247/15) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 20 m2 panu T.M., bytem XXX, za celkovou kupní
cenu ve výši 700,- 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Koupě st.p.č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Obec požádala Statek Jeneč o koupi st. p. č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 20 m2,
na které se nachází márnice stojící u hřbitovní zdi. Jedná se o polovinu zastavěného prostoru pod márnicí.
Druhou část st. p. č. 339/1 vlastní Římskokatolická farnost Rudoltice, tato parcela bude předmětem dalšího
jednání.
Návrh usnesení č. ZO/13/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje koupi st. p. č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 20 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6,
Řepy, IČ 00016918, za celkovou kupní cenu ve výši 3.050,- Kč stanovenou znaleckým posudkem znalce
Ing. Milana Nágla ze dne 6.6.2018, číslo posudku 4314-40/2018.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Koupě st.p.č. 339/1, p.p.č. 3 a částí p.p.č. 5 a p.p.č. 3155/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Obec požádala Římskokatolickou farnost Rudoltice o prodej pozemků – p.p.č. 3 o výměře 28 m2, částí
p.p.č. 5 (nově dle GP p.p.č. 5/2) o výměře 183 m2 a p.p.č. 3155/5 (nově dle GP p.p.č. 3155/9) o výměře

349 m2, přilehlých k místnímu hřbitovu (viz bod. č. 7 tohoto zápisu)a dále o prodej st. p. č. 339/1, na níž
částečně stojí márnice u hřbitovní zdi (viz bod. č. 13 tohoto zápisu), vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Návrh usnesení č. ZO/14/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje koupi st. p. č. 339/1 o výměře 8m2, p.p.č 3 o výměře 28 m2 a částí
p.p.č. 5 (nově dle GP p.p.č. 5/2) o výměře 183 m2 a p.p.č. 3155/5 (nově dle GP p.p.č. 3155/9) o výměře 349
m2, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna od Římskokatolické farnosti Rudoltice, se sídlem Rudoltice 1, IČ
49314602, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 39.690,- Kč.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Různé
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Diskuse
Zastupitelka Pokorná požádala o vyčištění vjezdu do aleje od RD na Zámečku, výhled je opět zakryt
vzrostlým rákosím. Dále upozornila na parkování nákladních automobilů v aleji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skončeno v 19.47 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 2. července 2018
Zapsala: Michaela Jurajdová
Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce

Ověřili:

Mgr. Marcela Macháčková
Daniel Žáček

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/25/6/2018
Usnesení č. ZO/1/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Žáčka a paní Mgr. Marcelu
Macháčkovou a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Usnesení č. ZO/2/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2017
Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2018/OZ
Změna ve schvalování stanov DSO Lanškrounsko
Změny stanov DSO Lanškrounsko
Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen k p.p.č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 28/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej p.p.č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 18/9 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Prodej části p.p.č. 3259/6 a části p.p.č. 3247/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Koupě st.p.č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Koupě st.p.č. 339/1, p.p.č. 3 a částí p.p.č. 5 a p.p.č. 3155/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse

Usnesení č. ZO/3/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Rudoltice za rok 2017 ze dne 23.2.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření obce Rudoltice a závěrečný účet obce
Rudoltice za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje účetní závěrku obce Rudoltice, včetně výsledku hospodaření obce
(zisk 12 950 573,78 Kč), za účetní období 2017, sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
Usnesení č. ZO/4/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018/OZ, jehož předmětem je zapojení
finančních prostředků z minulých let v celkové výši 2.800.000,- Kč na financování výstavby a oprav
komunikací, rekonstrukce čp. 5 a hřiště u ZŠ.
Usnesení č. ZO/5/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce pravomocí schvalovat změny stanov na zasedání
Shromáždění starostů svazku obcí Lanškrounsko po předchozím schválení změny v zastupitelstvu obce
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení č. ZO/6/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh úplného znění stanov svazku obcí Lanškrounsko dle

přílohy, schvaluje tento návrh podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a doporučuje starostovi obce hlasovat na Shromáždění
starostů pro jeho schválení.
Usnesení č. ZO/7/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen
uzavřené mezi Římskokatolickou farností Rudoltice se sídlem Rudoltice č. p. 1, IČ 49314602, na straně
jedné jako dárcem a obcí Rudoltice na straně druhé jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování p. p.
č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, na které se nachází pohřebiště, a rozhodlo její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/8/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 28/12 (nově dle GP p.
p. č. 28/22) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.4.2018 –
9.5.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 28/12 (nově dle GP p. p. č. 28/22) v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 88 m2 panu J. K. a J. K., oba bytem XXX a paní P. J., bytem
XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 3.080,- 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/9/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4293/24 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.4.2018 – 9.5.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 1146 m2 panu F. M., bytem XXX, za vzájemně ujednanou cenu 160.440,- Kč vč. DPH stanovenou
znaleckým posudkem č. 4293-19/2018 o ceně obvyklé předmětné nemovitosti, zpracovaným p. Ing.
Milanem Náglem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Dolní
Čermná 13.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu
podpisu.
Usnesení č. ZO/10/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 18/9 (nově dle GP
p. p. č. 18/11) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.4.2018
– 9.5.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 18/9 (nově dle GP p. p. č. 18/11) v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 367 m2 společnosti TTKART v.o.s., se sídlem Rudoltice č. p.
243, IČ 48152455, za celkovou kupní cenu ve výši 12.845,- 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/11/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3093/2 (nově dle GP
p. p. č. 3093/20) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech
18.5.2018 – 4.6.2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3093/2 (nově dle GP p. p. č. 3093/20) v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 132 m2 panu J. P., bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši
4.620,- 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/12/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3259/ a části p. p. č.
3247/2 (nově dle GP p. p. č. 3247/15) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu
Rudoltice ve dnech 18.5.2018 – 4.6.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3259/6 a části p. p. č. 3247/2 (nově dle GP p. p. č.
3247/15) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 20 m2 panu T. M., bytem XXX, za celkovou kupní
cenu ve výši 700,- 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/13/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje koupi st. p. č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové
výměře 20 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6,
Řepy, IČ 00016918, za celkovou kupní cenu ve výši 3.050,- Kč stanovenou znaleckým posudkem znalce
Ing. Milana Nágla ze dne 6.6.2018, číslo posudku 4314-40/2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu
podpisu.
Usnesení č. ZO/14/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje koupi st. p. č. 339/1 o výměře 8m2, p.p.č 3 o výměře 28 m2 a částí
p.p.č. 5 (nově dle GP p.p.č. 5/2) o výměře 183 m2 a p.p.č. 3155/5 (nově dle GP p.p.č. 3155/9) o výměře 349
m2, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna od Římskokatolické farnosti Rudoltice, se sídlem Rudoltice 1, IČ
49314602, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 39.690,- Kč.
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 Mgr.
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

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

březen 2018
PRO
0
6
6
6
6
6
6
5
0
6
4
6
0
6
3

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
1
0
0
0
0
0
0
0

červen 2018
PROTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRO
0
14
0
14
14
14
14
14
13
14
0
0
0
0
14

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
1
0
0
0
0
0
0

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2017/2018
zastupitelé

Bártlová Lenka Mgr.
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
14
18
20
32
32
32
31
26
32
16
6
0
6
17

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
1
1
0
0
0
0
0
0

Příloha č. 1
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 25.6.2018

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Mgr. Bártlová Lenka

omluvena

Mgr. Havlenová Lenka

přítomna

Kobzová Jolana

omluvena

Kohoutová Erika

přítomna

Mgr. Kolomý Ivo

přítomen

Mgr. Macháčková Marcela

přítomna

Mgr. Pokorná Olga

přítomna

Řehoř Pavel

přítomen

Samek Pavel, Bc.

přítomen

Suchý Jaroslav

přítomen

Sýkorová Jitka

omluvena

Šrámek Miloslav

omluven

Ing. Tejkl Jan

omluven

Vymetálek Roman

omluven

Žáček Daniel

přítomen

