
ZÁPIS 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,  

konaného dne 27. 9. 2012 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) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012 
5) Místní akční skupina Lanškrounsko 
6) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
7) Prodej části p.p.č. 3354/1 a 89/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
8) Koupě p.p.č. 4215 a části p.p.č. 543/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
9) Koupě p.p.č. 3089/20 a 3089/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

10) Záměr směny  části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) a 
část p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4), vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

11) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
12) Bytový fond 
13) Osadní výbor  
14) Různé 
15) 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 19.9.2012 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, Beneš Roman, Filípková Helena, Just Jiří, 
Kohoutová Erika, Stránská Iva, Ing. Tejkl Jan, Žáček Daniel 
Omluveni: Mgr. Lenka Havlenová, Jaroslav Suchý, Mgr. Michal Blaschke, Michal Řeháček 
Nepřítomni: Miroslav Šrámek, Mgr. Ivo Kolomý 
Dále přítomni: účetní obce p. Jaroslava Jašniaková 
 
 
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 
byla podána občanským sdružením Obce bez korupce trestní oznámení.  
Ze strany ÚOHS bylo v 2. polovině července zahájeno správní řízení ve vztahu k 
poskytování právních služeb obci Rudoltice v souvislosti s vyměřenými odvody do státního 
rozpočtu za porušení rozpočtové kázně. Obec se k věci následně vyjádřila a mj. požádala o 
ústní jednání. Dosud k žádné reakci úřadu, tedy ani k žádnému rozhodnutí nedošlo. Ve 
věci dalšího podnětu občanského sdružení Obce bez korupce (ohledně vyhořelého BD 
čp. 605) k zahájení správního řízení vůči obci nedošlo. 
 
 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 
Starostka: Navrhuji určit ověřovateli zápisu Mgr. Richarda Bednáře a Romana Beneše a 
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Richarda Bednáře a Romana 
Beneše 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 a s ohledem na žádost  
p. Valúška, doručenou dne 19.9.2012, navrhuje doplnit program zasedání o bod s názvem 
„Žádost o odkoupení p.p.č. 2462/2 a 2462/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna“ 
 
Žádných jiných návrhů na doplnění programu nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012 
5) Místní akční skupina Lanškrounsko 
6) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
7) Prodej části p.p.č. 3354/1 a 89/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
8) Koupě p.p.č. 4215 a části p.p.č. 543/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
9) Koupě p.p.č. 3089/20 a 3089/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

10) Záměr směny  části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) a 



část p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4), vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
12) Žádost o odkoupení p.p.č. 2462/2 a 2462/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Bytový fond 
14) Osadní výbor  
15) Různé 
16) Diskuse 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

4) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012 
 
Účetní obce p. Jaroslava Jašniaková vysvětluje zastupitelům obsah rozpočtového opatření 
obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem jsou opravy komunikací, dary na pouť, 
převod finančních prostředků z hospodářské činnosti obce, osvětlení cyklostezka, snížení 
výdajů na rekonstrukci ZŠ, daň z příjmů za obec – dorovnání na skutečnost, a rozhodlo 
rozpočtové opatření schválit. 
 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5) Místní akční skupina Lanškrounsko 
 
Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o založení MAS Lanškrounsko, jeho členech a 
orgánech, když dne 25.9.2012 zasedala ustavující valná hromada tohoto sdružení. 
 
Bártlová - Svazek obcí Lanškrounsko rozhodl, že se zapojí do poměrně již široké sítě místních 
akčních skupin v naší republice, které jsou v současné době hojně podporovány ze strany 
státu, a rozhodl, že také založí místní akční skupinu. Řečeno zjednodušeně – místní akční 
skupina je občanské sdružení, které funguje tak, že žádá pro svůj region - tzn. členské obce, 
subjekty ze soukromého i neziskového sektoru o dotace z programu, který je pro tento účel 
určen. Stát přímo žádá, aby toto občanské sdružení fungovalo na spolupráci veřejného 
sektoru, neziskového a soukromého sektoru. Všichni tito členové spolu komunikují a snaží se 
svůj region rozvíjet ku prospěchu všech. Dne 25.9.2012 se již konalo ustavující zasedání 
místní akční skupiny s názvem Lanškrounsko. Občanské sdružení již bylo zaregistrováno na 
MVČR, byly zvoleny orgány a pokud budu hovořit za naši obec, máme zastoupení ve všech 
sektorech tzn. obec Rudoltice (veřejný sektor), Zámecký vrch, zem. spol. (soukromý sektor) a 
Rudoltický Budulínek (neziskový sektor). Já a Rudoltický Budulínek jsme se dostali do 5ti 
členné rady, budeme mít tedy také možnost ovlivňovat, na co budou finanční prostředky 
použity. Místních akčních skupin je poměrně hodně, nová místní akční skupina musí mít jinou 
akční skupinu, která ji bude dozorovat a radit. V našem případě je to  MAS Orlicko 
(přítomným předloženy zpravodaje MAS Orlicko o možnostech využití finančních 
prostředků). Stát na „rozjetí“ tohoto projektu poskytuje dokonce dotaci ve výši 500 tis. Kč. 



Peníze by měly být použity na organizaci místní akční skupiny. Musíme také zpracovat 
integrovanou strategii území této místní akční skupiny, i to se dá pořídit z této dotace. Je jen 
trošku škoda, že v příštím roce končí jedno programovací období právě pro evropské dotace a 
naše místní akční skupina se bude moci zapojit až do toho následujícího tzn. že první finance 
budeme moci získat až v roce 2014. Dnes to tu tedy projednáváme proto, že je potřeba, aby 
všechny členské obce, které se toho budou chtít účastnit, schválily své zařazení do územní 
působnosti této místní akční skupiny a schválily souhlas s přípravou integrované strategie 
území místní akční skupiny také na svém území. Je to podmínkou pro to, aby to mohlo 
fungovat i na jejich území. 
Just – Já jsem se o tomto projektu informoval a myslím, že je to velmi dobrá věc. Např. ve 
Výprachticích nebo Klášterci nad Orlicí z takto získaných peněz postavila krásná dětská 
hřiště. 
Kohoutová – Já bych snad jen doplnila to, že jeden pokus o začlenění tu byl už v roce 2007, a 
to do MAS Karel, ale bohužel k té realizaci nedošlo, protože se ty obce na Lanškrounsku 
nedokázaly shodnout. Je to opravdu škoda, protože jsme mohli v současnosti už finance 
čerpat a použít je na projekty, které chystáme. 
Bednář – Existuje nějaký finanční limit, který může jedna ta místní akční skupina vyčerpat??? 
Bártlová – To nevím, ale v nějakých materiálech jsem se dočetla, že v současnosti se jedná o 
částku 1.089.000,- EUR pro tento program v tomto období. Myslím si, že když se začleníme, 
nemůžeme prohloupit, maximálně nezískáme žádné dotace, ale rozhodně o nic nepřijdeme. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zařazení obce Rudoltice do územní působnosti Místní 
akční skupiny Lanškrounsko a souhlasí s přípravou integrované strategie území MAS 
Lanškrounsko na svém území. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   8 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   1 (Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

6) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
 
Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o postupu výstavby cyklostezky Lanškroun – 
Rudoltice, o problematice sesuvu půdy a problematice křižovatky silnice I. třídy, účelové 
komunikace do průmyslové zóny a místní komunikace k objektům Zámeckého vrchu, která 
s cyklostezkou víceméně také souvisí. 
 

- cyklostezka – asfaltování v 1. polovině října; veřejné osvětlení – dokončuje se montáž 
a v témže termínu předáno obci 

- zhotovení nové autobusové zastávky – naproti Brokešovým (v průběhu října) 
 
Tejkl – Asfaltovat se bude celá cyklostezka najednou? 
Bártlová – Ano, ta část cyklostezky, která je určena k asfaltizaci, bude vyasfaltovaná celá 
v polovině října. 
Stránská – Bude cyklostezka oddělena např. nějakými svodidly? 
Bártlová – Ano, bude. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o postupu prací na stavbě 
cyklostezky Lanškroun - Rudoltice i o problematice sesuvu půdy na p.p.č. 4293/9 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
 



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

Usnesení bylo schváleno. 
 

7) Prodej části p.p.č. 3354/1 a 89/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrhy kupních smluv k pozemkům, které byly 
GP vyděleny z p.p.č. 3354/1 a 89/21, a to dle zájmu kupujících v souvislosti s vybudováním 
nové cesty na těchto pozemcích. Jedná se v podstatě o části stávajících zahrádek, které jsou 
dlouhodobě využívány kupujícími – obyvateli bytového domu čp. 85. 
 
Záměr prodeje těchto pozemků byl schválen ZO dne 12.7.2012 a na úřední desce byl 
zveřejněn ve dnech 16.7.-31.7.2012. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a V.D. a P.R., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/12 o výměře 26 m2 a 89/43 o výměře 
108 m2, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 8 040 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a J.J., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 660 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a manžely Z. a V.M., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/14 o velikosti 16 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 960 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a Š.D., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/15 o výměře 19 m2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 1 140 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a manžely E. a B.B., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/16 o velikosti 15 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 900 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a manžely M. a M.V., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/17 o velikosti 4 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 240 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
 



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

Usnesení bylo schváleno. 
 

8) Koupě p.p.č. 4215 a části p.p.č. 543/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o problematice křižovatky silnice I. třídy, 
účelové komunikace do průmyslové zóny a místní komunikace vedoucí k objektům 
Zámeckého vrchu, která samozřejmě rovněž souvisí i s cyklostezkou Lanškroun – Rudoltice.  
 
Bártlová - Bylo zjištěno, že komunikace vedoucí do průmyslové zóny, byla vybudována 
nelegálně, tzv. „na černo“, tedy bez povolení. Snažili jsme se tedy dát situaci do pořádku a 
nějakým způsobem ji zlegalizovat. V této souvislosti se ovšem objevil problém ze strany 
některých dotčených státních orgánů. Jde zejména o dopravní inspektorát, kdy jmenovitě pan 
Kaplan má poměrně velký problém s tím, navrhované řešení křižovatky povolit. Jde o 
legalizaci celé té křižovatky, kde se kříží silnice I. třídy s místní komunikací, která vede 
k Zámeckému vrchu a s  účelovou komunikací do průmyslové zóny. Dopravním 
inspektorátem nám bylo na místním šetření řečeno, že by bylo ideální tu účelovou komunikaci 
do průmyslové zóny ve stávajícím směru zrušit a do průmyslové zóny by se pak dostávalo 
shora, kolem přečerpávací stanice. Pokud by na tom ale trval, značně by nám zkomplikoval 
situaci s dotacemi na vybudování cyklostezky vzhledem k tomu, že cyklostezka musí být 
zkolaudována nejpozději 30.11.2012. Byla tedy vypracována studie proveditelnosti této 
křižovatky. Bylo zjištěno, že vzniká problém s účelovou komunikací do průmyslové zóny, 
protože ta musí být uzpůsobená tomu, že po ní budou jezdit kamiony, s čímž obec v minulosti 
zřejmě nepočítala a pozemky v průmyslové zóně prodala tak, že v tuto chvíli neexistuje žádná 
jiná alternativa než požádat pana Tejkla, který má v tom místě autoservis, o prodej některých 
částí pozemků, které mu obec v minulosti prodala, aby tak mohlo být uvedeno vše do souladu 
s příslušnými normami. Obec tedy na své náklady posune, resp. vybuduje nově plot u 
provozovny autoservisu pana Tejkla tak, aby mu nevznikly žádné vícenáklady. Podmínkou 
pana Tejkla k prodeji těchto pozemků je dále provedení asfaltového povrchu komunikace, 
v opačném případě pozemky dle jeho slov prodávat nebude. Dopravním inspektorátem bylo 
dále obci vytýkáno, že sjezd ze silnice I. třídy, by měl vypadat úplně jinak, že by tam správně 
měly být odbočovací pruhy apod., což jsou velké náklady. Co se týče nákladů na opravu této 
křižovatky, došlo ke schůzce se Zámeckým vrchem a spol. ZV KOVO, kde jsme dospěli 
k dohodě, že se na nákladech budeme podílet každý jednou třetinou. Jen bych podotkla, že 
úpravu povrchu účelové komunikace ve vlastnictví obce, která vede do průmyslové zóny a 
která tam nedávno proběhla, nehradila obec nýbrž spol. ZV KOVO.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o problematice křižovatky silnice  
I. třídy, účelové komunikace do průmyslové zóny a místní komunikace vedoucí k objektům 
Zámeckého vrchu. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi T.T., bytem Rudoltice 
XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je nedílnou součástí  
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4215 o výměře 63 m2 a p.p.č. 543/4  
o výměře 24 m2, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 
17 400 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
 



Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   7 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   2 (Tejkl, Beneš) 

Usnesení nebylo schváleno. 
 
Starostka obce po hlasování o tomto bodu apeluje na zastupitele, kteří se zdrželi 
hlasování, aby své stanovisko k tomuto bodu přehodnotili. Připomíná vysokou důležitost 
vyřešení této křižovatky, a to zejména v souvislosti s cyklostezkou, neboť stávající stav 
křižovatky by do budoucna uživatele cyklostezky skutečně ohrožoval. 
 
Zastupitel Beneš trvá na svém stanovisku, chápe důležitost vyřešení tohoto stavu, nicméně 
své stanovisko měnit nechce. 
 
Zastupitel Tejkl oznamuje, že je v této věci ve střetu zájmů, proto se zdržel hlasování. Je si 
však vědom, že pokud se projednání tohoto bodu posune na další (prosincové) zasedání, 
přijde obec o možnost vyřešit tuto situaci v letošním roce. 
 
Starostka obce oznamuje zastupitelům a přítomné veřejnosti, že v nedávné době došlo ke 
změně zákona o obcích v tom směru, že v případě střetu zájmů orgány obce již nehlasují o 
vyloučení či nevyloučení zastupitele z projednání, který jej před projednáním bodu oznámí. 
Nyní postačuje pouze tento střet zájmů oznámit. 
 
Starostka obce dává o tomto bodu opětovně hlasovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o problematice křižovatky silnice  
I. třídy, účelové komunikace do průmyslové zóny a místní komunikace vedoucí k objektům 
Zámeckého vrchu. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi T.T., bytem Rudoltice 
XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je nedílnou součástí  
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4215 o výměře 63 m2 a p.p.č. 543/4  
o výměře 24 m2, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 
17 400 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   8 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   1 (Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

9) Koupě p.p.č. 3089/20 a 3089/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání návrhy kupních smluv na p.p.č. 
3089/20 a 3089/22. Jedná se o pozemky pod místní komunikací (od hasičské zbrojnice 
k sídlišti) ve vlastnictví soukromých osob. Oba pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví 
vždy dvou osob. Obec při vyjednávání prodeje přislíbila rodině Ivanových, že svede 
povrchové vody z komunikace tak, aby nevytékaly na jejich pozemku. Pozemky se kupují  
za cenu 20 Kč/m2 dle schváleného usnesení zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi V.I.  



a J.I., oba bytem Rudoltice XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3089/22 o výměře 66 
m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši  
1 320 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi Z.B., bytem Luková XXX, 
a Š.H., bytem Rudoltice XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3089/20 o výměře 137 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu  
ve výši 2 740 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   8 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   1 (Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
10) Záměr směny části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) a 
část p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4), vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání návrh směny pozemků pod 
nádražím ČD, a to s manžely M.. Se směnou však souvisí i dohoda s manžely B. a H.o 
následném uzavření darovací smlouvy ohledně dalších pozemků. V této lokalitě došlo 
k masivnímu geometrickému zaměřování. Dohoda se soukromými vlastníky, která byla 
předjednána na jednom z předchozích zastupitelstev, je taková, že obec uhradí náklady 
spojené s geometrickým zaměřením v souvislosti s komunikací, ostatní náklady na 
geometrické práce si hradí soukromí vlastníci. Tak se i stalo. Obec v této souvislosti uhradila 
fakturu ve výši 6 467 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje záměr směny části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4)  
o výměře 85 m2 ve vlastnictví obce za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) o výměře 24 m2  
a třetinový podíl části p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4) o výměře 67 m2 ve vlastnictví soukromých 
osob, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
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 
části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) o výměře 85 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 část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) o výměře 24 m2 ve vlastnictví soukromých 
osob, zapsané na LV č. 693, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice  
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a třetinový podíl části p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4) o výměře  
67 m2 ve vlastnictví soukromých osob, zapsané na LV č. 731, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 5.10.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 

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

Usnesení bylo schváleno. 



 
 

11) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce žádost pana S.J. o odkoupení části p.p.č. 
3088/22 a 3451/4. Tyto pozemky chce využít jako přístup k pozemku, který má již ve svém 
vlastnictví (2744/13), na kterém chce v příštím roce stavět. 
 
Tímto pozemkem vede obecní vodovod, bude třeba pořešit věcné břemeno, s čímž pan Jansa 
souhlasí. Stejně tak souhlasí s cenou obvyklou dle ZP, který na jeho náklady nechá obec 
zpracovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost p. S.J., bytem Lanškroun,  
XXX, o koupi části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 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. 3088/22 a 3451/4, vše 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. 3088/22 a 3451/4, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – v rozsahu graficky 
znázorněném v žádosti, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsaných na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
Termín realizace: 5.10.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

12) Žádost o odkoupení p.p.č. 2462/2 a 2462/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starostka obce dále předkládá žádost M.V. o koupi pozemků p.č. 2462/2 a 2462/3 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. O tyto pozemky se pan V. dlouhodobě stará a udržuje je. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost M.V., bytem Rudoltice čp. XXX, o koupi 
p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše 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 
koupi p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
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 
koupi p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsaných na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna. 
Termín realizace: 5.10.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 
 



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

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

13) Bytový fond  
 
Starostka spolu s jednatelkou společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zastupitelkou Ivou 
Stránskou informuje zastupitelstvo o dění v bytovém fondu obce od posledního jednání 
zastupitelstva. Současně předkládá zastupitelstvu předběžnou cenovou nabídku na výměnu 
vchodových dveří u BD v obci (zpracoval PROPLAST), k čemuž byla zastupiteli pověřena. 
  
Bylo hovořeno o: 

- vyúčtování, platby nájmu  
- rekonstrukce střechy BD čp. 261 (v pondělí 1.10. začíná, náklady cca ½ milionu) 
- odvodnění BD čp. 620-624 (800+200 tisíc DPH) 
- dílčí oprava fasády na BD čp. 263 
- výměna kotlů MORA za BAXI (již 7 zájemců – podepsali, složili) 
- závady bytového fondu řešené od minulého zastupitelstva; probíhá studie na prověření 

souladu skutečného provedení staveb s projektovou dokumentací + návrh řešení včetně 
případných nákladů (zejména tepelné izolace, hydroizolace) 

 
Zastupitelé s veřejností diskutovali na téma stav a opravy bytového fondu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace k obecnímu bytovému fondu za 
období od 13.7.2012 dosud. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice opětovně projednalo žádost o výměnu vchodových dveří v BD 
čp. 261, seznámilo se s předběžnou cenovou nabídkou firmy PROPLAST na výměnu 
stávajících vchodových dveří za plastové, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo 
předpokládané náklady na výměnu dveří ve všech BD v obci zařadit do rozpočtu na rok 2013. 
 
 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

14) Osadní výbor  
 
Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o odstoupení pana Miroslava Szlamy z Osadního 
výboru pro lokalitu Zámeček. Jako nového člena osadní výbor navrhuje pana Milana Fišera, 
domovního důvěrníka z čp. XXX. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení p. Miroslava Szlamy z funkce člena 
Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ke dni 11.7.2012. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem osadního výboru s účinností od 1.10.2012 p. Milana 
Fišeru. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru. 



 
 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

15) Různé 
 

- 1 septik na I. sídlišti vyčištěný, náklady za odvoz kalu k likvidaci cca 80-100 tisíc, 
septik na II. sídlišti se bude dělat v pondělí 1.10.; jde o přípravu na výstavbu ČOV 
v příštím roce (čistírny budou do septiku vestavěny, náklady na výstavbu obou cca 2 
mil.), 

- asfaltový povrch I. sídliště a opatření na zachycení povrchových vod u p. Mizeráka, 
zachycení vody nad hřišťátkem a úprava terénu– osloveny firmy STRABAG, SAPA 
V.M. a f. Dlouhý, Vracov., asfaltování od 11.10.2012 (bude provedeno až ke spodní 
zatáčce u Němečků) , asfaltový povrch další místní komunikace v lokalitě Zámeček 

- VISION Rudoltice + p. Suchý + p. Hejkrlík + p. Pecháček - rekonstrukce počítačové 
učebny + kabinetu v ZŠ (náklady cca 230 tisíc – z rozpočtu obce) 

- zadní cesta k p. Vyčítalovi (zahrádky čp. 85) 
 
 
Zastupitelé s veřejností diskutovali na téma opravy místních komunikací, zejména aktuální 
opravy na I. sídlišti. 
 
 

16) Diskuse 
 

V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 
 
 
 
Skončeno v 21.05 hod. 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce  
 
 
Ověřili: 
Roman Beneš 
Mgr. Richard Bednář 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/27/09/12 
 

 
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Richarda Bednáře a Romana 

Beneše a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 

2) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012 
5) Místní akční skupina Lanškrounsko 
6) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 
7) Prodej části p.p.č. 3354/1 a 89/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
8) Koupě p.p.č. 4215 a části p.p.č. 543/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
9) Koupě p.p.č. 3089/20 a 3089/22 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

10) Záměr směny  části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) a 
část p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4), vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

11) Žádost o odkoupení části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
12) Žádost o odkoupení p.p.č. 2462/2 a 2462/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Bytový fond 
14) Osadní výbor  
15) Různé 
16) Diskuse 

3) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 6/2012, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem jsou opravy komunikací, dary 
na pouť, převod finančních prostředků z hospodářské činnosti obce, osvětlení cyklostezka, 
snížení výdajů na rekonstrukci ZŠ, daň z příjmů za obec – dorovnání na skutečnost, a 
rozhodlo rozpočtové opatření schválit. 

4) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zařazení obce Rudoltice do územní působnosti 
Místní akční skupiny Lanškrounsko a souhlasí s přípravou integrované strategie území 
MAS Lanškrounsko na svém území. 

5) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o postupu prací na stavbě 
cyklostezky Lanškroun - Rudoltice i o problematice sesuvu půdy na p.p.č. 4293/9 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 

6) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a V.D. a P.R., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/12 o výměře 26 m2 a 
89/43 o výměře 108 m2, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní 
cenu ve výši 8 040 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a J.J., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícím, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 660 Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a manžely Z. a V.M., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/14 o velikosti 16 m2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 960 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 



prodávající a Š.D., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícím, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/15 o výměře 19 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 1 140 Kč, a rozhodla 
její uzavření schválit. 

 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a manžely E. a B.B., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/16 o velikosti 15 m2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 900 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudoltice jako 
prodávající a manžely M. a M.V., bytem Rudoltice čp. XXX jako kupujícími, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3354/17 o velikosti 4 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 240 Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 

7) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o problematice křižovatky silnice  
I. třídy, účelové komunikace do průmyslové zóny a místní komunikace vedoucí k objektům 
Zámeckého vrchu. 

 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi T.T., bytem Rudoltice 
XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4215 o výměře 63 m2 a p.p.č. 543/4 o výměře 
24 m2, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 17 400 
Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

8) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi V.I.  
a J.I., oba bytem Rudoltice XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3089/22 o výměře 66 
m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 1 320 Kč, a 
rozhodla její uzavření schválit. 

 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy mezi Z.B., bytem Luková 
XXX, a Š.H., bytem Rudoltice XXX, jako prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 3089/20 o výměře 
137 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 2 740 Kč, 
a rozhodla její uzavření schválit. 

 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku obce k podpisu těchto smluv. 

9) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje záměr směny části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4)  
o výměře 85 m2 ve vlastnictví obce za část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) o výměře 24 m2  
a třetinový podíl části p.p.č. 3206/2 (nově 3206/4) o výměře 67 m2 ve vlastnictví 
soukromých osob, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
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 
části p.p.č. 3205/2 (nově 3205/4) o výměře 85 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 část p.p.č. 2121/3 (nově 2121/7) o výměře 24 m2 ve vlastnictví 
soukromých osob, zapsané na LV č. 693, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a třetinový podíl části p.p.č. 3206/2 (nově 
3206/4) o výměře 67 m2 ve vlastnictví soukromých osob, zapsané na LV č. 731, vedeného  
u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 



Termín realizace: 5.10.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

10) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost p. S.J., bytem Lanškroun, XXX, o koupi 
části p.p.č. 3088/22 a 3451/4 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. 
3088/22 a 3451/4, vše 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. 3088/22 a 3451/4, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – v rozsahu 
graficky znázorněném v žádosti, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsaných na 
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 5.10.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

11) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost M.V., bytem Rudoltice čp. XXX, o 
koupi p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše 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 koupi p.p.č. 
2462/2 a 2462/3, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

 
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 koupi p.p.č. 2462/2 a 2462/3, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsaných na 
LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
Termín realizace: 5.10.2012 
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce 

12) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace k obecnímu bytovému fondu za 
období od 13.7.2012 dosud. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice opětovně projednalo žádost o výměnu vchodových dveří 
v BD čp. 261, seznámilo se s předběžnou cenovou nabídkou firmy PROPLAST na 
výměnu stávajících vchodových dveří za plastové, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a rozhodlo předpokládané náklady na výměnu dveří ve všech BD v obci 
zařadit do rozpočtu na rok 2013. 

13) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí odstoupení p. Miroslava Szlamy z funkce 
člena Osadního výboru pro lokalitu Zámeček ke dni 11.7.2012. 

 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem osadního výboru s účinností od 1.10.2012  
p. Milana Fišeru. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru. 

 

 
 
Lenka Bártlová, starostka obce 
 
 
 
Erika Kohoutová, místostarostka obce 
 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2012 
 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 10 0 0       

Kohoutová Erika 10 0 0       

ing. Jan Tejkl 10 0 0       

Žáček Daniel 10 0 0       

Helena Filípková 10 0 0       

Mgr. Richard Bednář 9 1 0       

Mgr. Michal Blaschke 1 0 0       

Jiří Just 10 0 0       

Stránská Iva 0 0 0       

Mgr. Lenka Havlenová 10 0 0       

Miloslav Šrámek 9 0 1       

Jaroslav Suchý 8 0 2       

Mgr. Ivo Kolomý 8 0 2       

Michal Řeháček 9 0 1       

Roman Beneš 10 0 0       

 



 

zastupitelé 
      

duben 
         

     
květen 

           

            
červen 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 18 0 0       

Kohoutová Erika 18 0 0       

ing. Jan Tejkl 18 0 0       

Žáček Daniel 18 0 0       

Helena Filípková 18 0 0       

Mgr. Richard Bednář 18 0 0       

Mgr. Michal Blaschke 0 0 0       

Jiří Just 18 0 0       

Stránská Iva 18 0 0       

Mgr. Lenka Havlenová 14 0 4       

Miloslav Šrámek 0 0 0       

Jaroslav Suchý 0 0 0       

Mgr. Ivo Kolomý 0 0 0       

Michal Řeháček 0 0 0       

Roman Beneš 0 0 0       

 



 

zastupitelé 
      

červenec 
         

     
srpen 

           

            
září 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 18 0 0    14 0 0 

Kohoutová Erika 18 0 0    14 0 0 

ing. Jan Tejkl 18 0 0    13 0 1 

Žáček Daniel 18 0 0    14 0 0 

Helena Filípková 18 0 0    14 0 0 

Mgr. Richard Bednář 17 0 1    14 0 0 

Mgr. Michal Blaschke 18 0 0    0 0 0 

Jiří Just 18 0 0    14 0 0 

Stránská Iva 0 0 0    14 0 0 

Mgr. Lenka Havlenová 0 0 0    0 0 0 

Miloslav Šrámek 0 0 0    0 0 0 

Jaroslav Suchý 17 0 1    0 0 0 

Mgr. Ivo Kolomý 0 0 0    0 0 0 

Michal Řeháček 0 0 0    0 0 0 

Roman Beneš 0 0 0    10 0 4 

 



 

zastupitelé 
      

říjen 
         

     
listopad 

           

            
prosinec 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

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          

 



 

zastupitelé 
      

CELKEM ROK 2012 
         

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 60 0 0 

Kohoutová Erika 60 0 0 

ing. Jan Tejkl 59 0 1 

Žáček Daniel 60 0 0 

Helena Filípková 60 0 0 

Mgr. Richard Bednář 58 1 1 

Mgr. Michal Blaschke 19 0 0 

 Just Jiří 60 0 0 

Stránská Iva 32 0 0 

Mgr. Lenka Havlenová 24 0 4 

Miloslav Šrámek 9 0 1 

Jaroslav Suchý 25 0 3 

Mgr. Ivo Kolomý 8 0 2 

Michal Řeháček 9 0 1 

Roman Beneš 20 0 4 

 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 27. 9. 2012 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce Podpis: 

Bártlová Lenka  

Mgr. Bednář Richard  

Beneš Roman  

Mgr. Blaschke Michal omluven 

Filípková Helena  

Mgr. Havlenová Lenka omluvena 

Just Jiří  

Kohoutová Erika  

Mgr. Kolomý Ivo nepřítomen 

Řeháček Michal omluven 

Stránská Iva  

Suchý Jaroslav omluven 

Šrámek Miloslav nepřítomen 

ing. Tejkl Jan  

Žáček Daniel  

 


