O BEC R UDOLTICE
Zastupitelstvo obce Rudoltice
Č.j. 946/2018/OURU
Počet listů: 9
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 101.2.1

ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 12.12.2018 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)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2018
Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2019
Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Dohody o provedení práce uzavřené mezi obcí a členy zastupitelstva
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Volba předsedy a členů osadního výboru pro lokalitu Zámeček
Bezúplatný převod hmotného majetku z obce Rudoltice na ZŠ a MŠ Rudoltice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce
Stanovení doby a místa konání svatebních obřadů
Směna části p.p.č. 4119 a části p.p.č. 4121 za část p.p.č. 4116 a část p.p.č. 4122 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
13) Změna Územního plánu Rudoltice
14) Různé
15) 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 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven je zastupitel Miloslav Šrámek.
Mimo prezenční listinu je přítomna vážená veřejnost.
Předsedající oznamuje 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. Tomáše Kolomého
a pana Daniela Žáčka.
Návrh usnesení č. ZO/1/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Kolomého a pana Daniela Žáčka
a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Schválení programu
Starosta obce navrhl do již zveřejněného programu doplnit bod:
14) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 16/2018/OZ.
Starosta obce dále vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění. Jiných návrhů podáno nebylo.
Návrh usnesení č. ZO/2/12/12/2018
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
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2018
Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2019
Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Dohody o provedení práce uzavřené mezi obcí a členy zastupitelstva
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Volba předsedy a členů osadního výboru pro lokalitu Zámeček
Bezúplatný převod hmotného majetku z obce Rudoltice na ZŠ a MŠ Rudoltice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce
Stanovení doby a místa konání svatebních obřadů
Směna části p.p.č. 4119 a části p.p.č. 4121 za část p.p.č. 4116 a část p.p.č. 4122 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Změna Územního plánu Rudoltice
Rozpočtové opatření č. 16/2018/OZ
Různé
Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení byl schválen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2018
Dne 31.10.2018 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2018 do 31.10.2018
provedené kontrolorkami z Krajského úřadu Pardubického kraje, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
Návrh usnesení č. ZO/3/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za
přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.10.2018.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2019
Starosta obce navrhl schválit rozpočet v podobě, která byla zveřejněna na fyzické a elektronické úřední
desce od 22. 11. 2018 až do dnešního zasedání. Rozpočet na rok 2019 vycházel z rozpočtu na rok 2018
Zastupitel T. Kolomý upozornil, že v souboru zveřejněném na elektronické úřední desce je chybně
uvedeno datum vyvěšení. Jednalo se o překlep v měsíci vyvěšení, dokument byl zveřejněn správně.
Návrh usnesení č. ZO/4/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2019 takto:
celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši
35 522 098 Kč
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši
29 969 098 Kč
financování, třída 8, ve výši
- 5 553 000 Kč
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený objem běžných
a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných
a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.,
v platném znění, je v kompetenci účetní obce.
Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů těmto
právnickým osobám:
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši
1 750 000 Kč. Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018,
- neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 190 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice ve výši 30 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudoltice ve výši 55 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice ve výši 60 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o. s. ve výši 25 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 000 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Podané žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (požadovaná výše dotace vyšší než 50.000 Kč,
o jejich poskytnutí musí rozhodnout zastupitelstvo):
- Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice 60.000 Kč,
- Myslivecký spolek Rudoltice 55.000 Kč,
- TJ Sokol Rudoltice 190.000 Kč.

Návrh usnesení č. ZO/5A/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2019 uzavřené mezi SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem Rudoltice 95, PSČ 561 25, IČO 61238333 a obcí,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění,
účelové poskytnutí neinvestiční dotace na finanční zabezpečení kroužku mladých hasičů, sportovních
družstev mužů a žen a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro
kterou byl založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2019, a rozhodnulo jeho uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Kolomý T., Jílek)
Návrh usnesení byl schválen.
Zastupitel Řehoř navrhl, aby bylo projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2019 s TJ Sokol
Rudoltice odloženo na další zasedání zastupitelstva obce, a to s ohledem na chybné vyúčtování dotace na
rok 2018.
Návrh usnesení č. ZO/5B/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice navrhuje odložit projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2019
uzavřené mezi TJ Sokol Rudoltice a obcí na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3 (Kolomý I., Kobzová, Žáček)
Návrh usnesení byl schválen.
Návrh usnesení č. ZO/5C/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2019 uzavřené mezi
Mysliveckým spolkem Rudoltice se sídlem Rudoltice 277, PSČ 561 25, IČO 47499079 a obcí, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové
poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu mysliveckých zařízení
a dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o
neinvestiční výdaje roku 2019, a rozhodnulo jeho uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4 (Kohoutová, Kolomý T., Jílek,
Suchý)
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Dohody o provedení práce uzavřené mezi obcí a členy zastupitelstva
Dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vyslovuje
zastupitelstvo obce s platností od 1.1.2018 souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí
a členem zastupitelstva. Předkládám proto zastupitelstvu k odsouhlasení uzavření Dohody o provedení
práce pro rok 2019 a zpětně i pro rok 2018 mezi obcí a Danielem Žáčkem, jejímž předmětem jsou práce
s dětmi v projektu Hravá družina a práce spojené se zajištěním inventarizace majetku obce. Dále
předkládám dohody o provedení práce mezi obcí a Petrem Dubou, jejímž předmětem jsou úklidové práce
v budově obecního úřadu.

Zastupitelé Žáček a Duba oznámili dle § 8 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, svůj osobní zájem na
projednávané věci.
Návrh usnesení č. ZO/6A/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zpětně souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce a Dodatku k dohodě o
provedení práce mezi obcí a Danielem Žáčkem, bytem XXX, jejímž předmětem je práce vychovatele
v projektu Hravá družina v roce 2018, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Žáček)
Návrh usnesení byl schválen.
Návrh usnesení č. ZO/6B/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Danielem Žáčkem,
bytem XXX, jejímž předmětem je práce vychovatele v projektu Hravá družina v roce 2019, a která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Žáček)
Návrh usnesení byl schválen.
Návrh usnesení č. ZO/6C/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Danielem Žáčkem,
bytem XXX, jejímž předmětem jsou práce spojené se zajištěním inventarizace majetku obce ve dnech od
2.1.2019 do 31.1.2019, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Žáček)
Návrh usnesení byl schválen.
Návrh usnesení č. ZO/6D/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zpětně souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Petrem
Dubou, bytem XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově obecního úřadu v roce 2018, a která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Duba)
Návrh usnesení byl schválen.
Návrh usnesení č. ZO/6E/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Petrem Dubou,

bytem XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově obecního úřadu v roce 2019,
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Duba)
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků
Předkládám následující návrh usnesení, a to v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků ve znění platném od 1.1.2019 a navrhuji, aby byla měsíční odměna neuvolněným
členům zastupitelstva stanovena následovně:
člen rady
6.566 Kč,
předseda výboru nebo komise
3.283 Kč,
člen výboru nebo komise
2.736 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.641 Kč,
člen povodňové komise
0 Kč.
Dále navrhuji stanovit i odměnu za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce:
člen výboru nebo komise
předseda komise
předseda osadního výboru
člen povodňové komise

1.700 Kč,
2.200 Kč,
2.200 Kč,
0 Kč.

Má někdo k tomuto návrhu připomínky?
Místostarostka obce navrhla schválit odměnu i pro neuvolněného starostu obce. Navrhla stanovit odměnu
neuvolněného starosty na částku 30.000 Kč. Sdělila, že v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev je maximální možná výše odměny neuvolněného
starosty 32.829 Kč.
Návrh usnesení č. ZO/7/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění účinném od 01.01.2019, stanovuje s účinností od 01.01.2019
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:
starosta
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen povodňové komise

30.000 Kč,
6.566 Kč,
3.283 Kč,
2.736 Kč,
1.641 Kč,
0 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanoví výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy zastupitelstva
takto:
člen výboru nebo komise
předseda komise
předseda osadního výboru

1.700 Kč,
2.200 Kč,
2.200 Kč

člen povodňové komise

0 Kč.

V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) bude odměna
vyplácena ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Volba předsedy a členů osadního výboru pro lokalitu Zámeček
Starosta obce navrhl zřídit pětičlenný osadní výbor. Předsedou navrhuje Mgr. Olgu Pokornou a členy paní
Jitku Sýkorovou, pana Lubomíra Ščučku, pana Milana Fišeru a Ing. Václava Vrška.
Návrh usnesení č. ZO/8/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje osadní výbor, který bude pětičlenný.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou osadního výboru paní Mgr. Olgu Pokornou.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy osadního výboru paní Jitku Sýkorovou, pana Lubomíra Ščučku,
pana Milana Fišeru a pana Ing. Václava Vrška.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Bezúplatný převod hmotného majetku z obce Rudoltice na ZŠ Rudoltice
Rekonstrukcí a přístavbou budovy základní školy byl pořízen nový movitý majetek z rozpočtu obce
v celkové hodnotě 84.390 Kč. Majetek tvoří lavice, židle a tabule umístěný v nově vybudované učebně.
Starosta obce navrhl bezúplatný převod tohoto movitého majetku novému vlastníkovi ZŠ a MŠ
Rudoltice.
Návrh usnesení č. ZO/9/12/12/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi obcí Rudoltice
a Základní školou a mateřskou školou Rudoltice, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého
majetku – vybavení budovy základní školy, v celkové hodnotě 84.390,-Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce
Místostarostka obce navrhla schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2005, Požární řád obce Rudoltice, která již není aktuální. Dle doporučení
Ministerstva vnitra ČR byla nahrazena novým aktuálním Požárním řádem obce Rudoltice, který již
nemusí být součástí vyhlášky, a který schvaluje starosta obce svým podpisem. Nový Požární řád obce
Rudoltice je zveřejněn na webových stránkách obce.

Návrh usnesení č. ZO/10/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o zrušení obecně závazné
vyhlášky obce, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 Požární řád obce Rudoltice, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o zrušení
obecně závazné vyhlášky obce na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Stanovení doby a místa konání svatebních obřadů
Místostarostka obce uvedla, že na základě informace MěÚ Lanškroun navrhuje stanovit oddávacími dny
soboty a neděle a místem konání svatebních obřadů pak sál místního kulturního domu a prostranstvím
před budovou úřadu. Bez schválení by nemohly být obřady vykonávány.
Návrh usnesení č. ZO/11/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje pro volební období 2018 – 2022 oddávacími dny soboty a neděle, místem
konání svatebních obřadů sál místního Kulturního domu Rudoltice a prostranství před budovou Obecního úřadu
Rudoltice.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Směna části p.p.č. 4119 a části p.p.č. 4121 za část p.p.č. 4116 a část p.p.č. 4122 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
Rada obce schválila záměr směny části p. p. č. 4119 a části p. p. č. 4121 za část p. p. č 4116 a část p. p. č.
4122 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, jedná se o části cest, které se nachází podél lesa za bývalou
vodárnou a jsou ve vlastnictví obce a společností Zámecký vrch. Směnou se přesune stávající obecní
cesta z pole k lesu a bude kopírovat tok potoka, obec ji bude moci udržovat, neboť nebude každoročně
orána společností Zámecký vrch.
Návrh usnesení č. ZO/12/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p. p. č. 4119 (nově dle GP
p. p. č. 4116, díl b) a části p. p. č. 4121 (nově dle GP p. p. č. 4122, díl g) za část p. p. č. 4116 (nově dle
GP p. p. č. 4 119, díl d) a za část p. p. č. 4122 (nově dle GP p. p. č. 4121, díl e) v k. ú. Rudoltice u
Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.10.2018 – 8.11.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné
a J. V., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je
směna části p. p. č. 4119 (nově dle GP p. p. č. 4116, díl b) o celkové výměře 1117 m2 a části p. p. č. 4121
(nově dle GP p. p. č. 4122, díl g) o celkové výměře 1415 m2 za část p. p. č 4116 (nově dle GP p. p. č.
4119, díl d) o celkové výměře 1482 m2 a za část p. p. č. 4122 (nově dle GP p. p. č. 4121, díl e) o celkové
výměře 1050 m2, rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků je nulový, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Změna Územního plánu Rudoltice
Starosta obce sdělil, že tento bod byl zařazen do programu jednání na základě žádosti zastupitele
T. Kolomého a požádal ho, aby svůj návrh přednesl přítomným zastupitelům a veřejnosti.
Zastupitel T. Kolomý seznámil přítomné se svým návrhem na změnu Územního plánu Rudoltice. Navrhl,
aby se zahájila jednání o změně územního plánu především s ohledem na to, že u některých lokalit není
vhodně zvolen způsob využití. Navrhl, aby byly shromážděny další požadavky ze strany občanů a obce a
následně bylo vyvoláno jednání s MěÚ Lanškroun o změně.
Starosta obce se odkazoval na Zprávu o uplatňování územního plánu Rudoltice ze dne 11.12.2017. Dle
dosavadních jednání s MěÚ Lanškroun se však domnívá, že změně nebudou nakloněni, jelikož při
jednáních bylo poukazováno na to, že územní plán byl změněn poměrně nedávno. Podněty pro změnu
územního plánu sbírá obec po celou dobu. Starosta obce navrhuje, aby případná změna byla nejprve
projednána s MěÚ Lanškroun.
Proběhla diskuze k jednotlivým navrhovaným změnám územního plánu.
Návrh usnesení č. ZO/13/12/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných prací na změně Územního plánu Rudoltice, především zajištění
podnětů od občanů a obce samotné vyvolávajících změnu plánu.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Rozpočtové opatření č. 16/2018/OZ
Rozpočtové opatření č. 16/2018/OZ ve výši 1,5 mil. Kč se týká financování rekonstrukce budovy č. p. 5
v obci.
Zastupitel Jílek se dotazoval kolik již rekonstrukce budovy č.p. 5 stála a jak bude využita hospodářská
část budovy. Dle jeho názoru neměla obec nemovitost kupovat.
Starosta obce sdělil, že doposud to bylo cca 2 mil. Kč. Rekonstrukce je nákladná s ohledem na to, že se
jedná o památku a všechny práce je nutné konzultovat s památkáři. Hospodářskou část budovy využije
spol. VISION jako sklad. Celé prostory budou využity maximálně dle možností.
Zastupitelka Kohoutová uvedla, že obec nemovitost zakoupila především kvůli velkému pozemku,
na němž leží, se záměrem zbudovat na něm dětské hřiště. I cena v té době byla velmi příznivá, a to cca
400 tis. Kč. Jedná se o památku v centru obce, kterou chtěla obec zachovat.
Návrh usnesení č. ZO/14/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 16/2018/OZ, jehož předmětem je financování
rekonstrukce budovy č. p. 5, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 12
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2 (Kolomý T., Jílek)
Návrh usnesení byl schválen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Různé
V rámci tohoto bodu byl projednán návrh zastupitele T. Kolomého na zbudování výtahu do nových
prostor obecního úřadu. Zastupitel Kolomý se domnívá, že s ohledem na to, že se nové prostory nacházejí
v I. patře budovy, měl by zde být výtah zřízen.
Na toto téma proběhla mezi zastupiteli diskuze. Bylo dohodnuto, že obec se bude výstavbou výtahu
zabývat (možnosti realizace – venkovní x schodišťový výtah, cenové nabídky) a bude projednáno na
některém z příštích zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé a přítomná veřejnosti byli seznámeni s tím, že v současnosti je problematika bezbariérovosti
nových prostor obecního úřadu řešena umístěním zvonku v přízemí budovy, kdy jej kdokoli omezený
v pohybu, může použít pro přivolání zaměstnanců obecního úřadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Diskuse
Zastupitel Bartoš seznámil přítomné zastupitele a veřejnost se stavebním záměrem modernizace
kruhového objezdu a sdělil jim své obavy z dopravní situace, která zde vznikne s ohledem na to, že obec
Rudoltice bude objízdnou trasou, zvlášť když se zahájí ještě práce na zbudování chodníku v obci.
Místostarostka obce uvedla, že o plánované modernizaci obec samozřejmě ví, bohužel objízdná trasa
nemá jiné řešení. Pardubický kraj má zájem silnici v úseku Lanškroun – Skuhrov opravit, jelikož je
v havarijním stavu a hodlá využít všechny možnosti tj. své komunikace, aby byla oprava provedena
a silnice vedoucí skrz obec je vlastnictvím Pardubického kraje. Předpokládáme, že dopravní omezení
bude řešeno v rámci modernizace objezdu a taktéž výstavby chodníku.
Z řad veřejnosti byl vznesen tento dotaz:
- zřízení přechodu pro chodce na silnici I. třídy, možnost řešení průjezdným radarem
Místostarostka obce uvedla, že jednala se stání policií o tom, aby se na tuto část obce soustředili
a navštěvovali ji častěji.
Starosta obce uvedl, že o možnosti zřízení přechodu se bude moci začít uvažovat až po dokončení
výstavby chodníku, jelikož přechod musí navazovat na chodník (vést od chodníku k chodníku).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skončeno v 20.25 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 19. 11. 2018.
Zapsala: Michaela Jurajdová
Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce
Ověřili:

Mgr. Tomáš Kolomý
Daniel Žáček

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/12/12/2018
Usnesení č. ZO/1/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Kolomého a pana Daniela Žáčka
a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Usnesení č. ZO/2/12/12/2018
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
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2018
Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2019
Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Dohody o provedení práce uzavřené mezi obcí a členy zastupitelstva
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Volba předsedy a členů osadního výboru pro lokalitu Zámeček
Bezúplatný převod hmotného majetku z obce Rudoltice na ZŠ a MŠ Rudoltice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce
Stanovení doby a místa konání svatebních obřadů
Směna části p.p.č. 4119 a části p.p.č. 4121 za část p.p.č. 4116 a část p.p.č. 4122 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Změna Územního plánu Rudoltice
Rozpočtové opatření č. 16/OZ
Různé
Diskuse

Usnesení č. ZO/3/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za
přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.10.2018.

Usnesení č. ZO/4/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2019 takto:
celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši
35 522 098 Kč
29 969 098 Kč
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši
financování, třída 8, ve výši
- 5 553 000 Kč
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený objem běžných
a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a
kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.,
v platném znění, je v kompetenci účetní obce.
Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí
transferů těmto právnickým osobám:
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši
1 750 000 Kč. Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018,
- neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 190 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice ve výši 30
000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudoltice ve výši 55 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice ve výši 60 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o. s. ve výši 25 000 Kč,
- neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 000 Kč.
Usnesení č. ZO/5A/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2019 uzavřené mezi SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem Rudoltice 95, PSČ 561 25, IČO 61238333 a obcí,

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění,
účelové poskytnutí neinvestiční dotace na finanční zabezpečení kroužku mladých hasičů, sportovních
družstev mužů a žen a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro
kterou byl založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2019, a rozhodnulo jeho uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/5B/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice navrhuje odložit projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2019
uzavřené mezi TJ Sokol Rudoltice a obcí na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. ZO/5C/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2019 uzavřené mezi
Mysliveckým spolkem Rudoltice se sídlem Rudoltice 277, PSČ 561 25, IČO 47499079 a obcí, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové
poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu mysliveckých zařízení
a dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o
neinvestiční výdaje roku 2019, a rozhodnulo jeho uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/6A/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zpětně souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce a Dodatku k dohodě o
provedení práce mezi obcí a Danielem Žáčkem, bytem XXX, jejímž předmětem je práce vychovatele
v projektu Hravá družina v roce 2018, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/6B/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Danielem Žáčkem,
bytem XXX, jejímž předmětem je práce vychovatele v projektu Hravá družina v roce 2019, a která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/6C/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Danielem Žáčkem,
bytem XXX, jejímž předmětem jsou práce spojené se zajištěním inventarizace majetku obce ve dnech od
2.1.2019 do 31.1.2019, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/6D/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zpětně souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Petrem
Dubou, bytem XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově obecního úřadu v roce 2018, a která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/6E/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce mezi obcí a Petrem Dubou,
bytem XXX, jejímž předmětem jsou úklidové práce v budově obecního úřadu v roce 2019, a která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/7/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice podle § 72 s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění účinném od 01.01.2019, stanovuje s účinností od 01.01.2019
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:
starosta
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen povodňové komise

30.000 Kč,
6.566 Kč,
3.283 Kč,
2.736 Kč,
1.641 Kč,
0 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanoví výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy zastupitelstva
takto:
člen výboru nebo komice
předseda komise,
předseda osadního výboru
člen povodňové komise

1.700 Kč,
2.200 Kč,
2.200 Kč
0 Kč.

V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) bude odměna
vyplácena ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení č. ZO/8/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje osadní výbor, který bude pětičlenný.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou osadního výboru paní Mgr. Olgu Pokornou.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy osadního výboru paní Jitku Sýkorovou, pana Lubomíra Ščučku,
pana Milana Fišeru a pana Ing. Václava Vrška.
Usnesení č. ZO/9/12/12/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi obcí Rudoltice
a Základní školou a mateřskou školou Rudoltice, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého
majetku – vybavení budovy základní školy, v celkové hodnotě 84.390,-Kč.
Usnesení č. ZO/10/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o zrušení obecně
závazné vyhlášky obce, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 Požární řád obce Rudoltice,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o
zrušení obecně závazné vyhlášky obce na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Usnesení č. ZO/11/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje pro volební období 2018 – 2022 oddávacími dny soboty a neděle,
místem konání svatebních obřadů sál místního Kulturního domu Rudoltice a prostranství před budovou
Obecního úřadu Rudoltice.
Usnesení č. ZO/12/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p.p.č. 4119 (nově dle GP
p.p.č. 4116, díl b) a části p.p.č. 4121 (nově dle GP p.p.č. 4122, díl g) za část p.p.č 4116 (nově dle GP
p.p.č. 4119, díl d) a za část p.p.č. 4122 (nově dle GP p.p.č. 4121, díl e) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na
úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23.10.2018 – 8.11.2018.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné
a J. V., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je
směna části p.p.č. 4119 (nově dle GP p.p.č. 4116, díl b) o celkové výměře 1117 m2 a části p.p.č. 4121
(nově dle GP p.p.č. 4122, díl g) o celkové výměře 1415 m2 za část p.p.č 4116 (nově dle GP p.p.č. 4119, díl
d) o celkové výměře 1482 m2 a za část p.p.č. 4122 (nově dle GP p.p.č. 4121, díl e) o celkové výměře 1050
m2, rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků je nulový, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZO/13/12/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných prací na změně územního plánu Obce Rudoltice,
především zajištění podnětů od občanů a obce samotné vyvolávajících změnu plánu.
Usnesení č. ZO/14/12/12/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 16/2018/OZ, jehož předmětem je
financování rekonstrukce budovy č. p. 5, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce
Jolana Kobzová, místostarostka obce

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2018/2019
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Bartoš Roman
Duba Petr
Havlenová Lenka Mgr.
Jílek Vilém Ing.
Kobzová Jolana
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Kolomý Ivo Mgr.
Kolomý Tomáš Mgr.
Macháčková Marcela Mgr.
Málek Jaroslav
Řehoř Pavel
Samek Pavel Bc.
Suchý Jaroslav
Šrámek Miloslav
Žáček Daniel

listopad

říjen
PRO

PROTI

10
11
11
9
11
10
11
9
10
10
10
10
11
11
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

PRO

PROTI

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

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

prosinec
ZDRŽEL
SE
-------------------------------

PRO

PROTI

20
18
20
17
19
19
19
17
20
20
20
20
19
0
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZDRŽEL
SE
0
2
0
3
1
1
1
3
0
0
0
0
1
0
4

zastupitelé

Bartoš Roman
Duba Petr
Havlenová Lenka Mgr.
Jílek Vilém, Ing.
Kobzová Jolana
Kohoutová Erika
Kolomý Ivo Mgr.
Kolomý Tomáš Mgr.
Macháčková Marcela Mgr.
Málek Jaroslav
Řehoř Pavel
Samek Pavel Bc.
Suchý Jaroslav
Šrámek Miloslav
Žáček Daniel
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Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 12. 12. 2018

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bartoš Roman

přítomen

Duba Petr

přítomen

Havlenová Lenka Mgr.

přítomna

Jílek Vilém Ing.

přítomen

Kobzová Jolana

přítomna

Kohoutová Erika

přítomna

Kolomý Ivo Mgr.

přítomen

Kolomý Tomáš Mgr.

přítomen

Macháčková Marcela Mgr.

přítomna

Málek Jaroslav

přítomen

Řehoř Pavel

přítomen

Samek Pavel Bc.

přítomen

Suchý Jaroslav

přítomen

Šrámek Miloslav

nepřítomen

Žáček Daniel

přítomen

