
ZÁPIS 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,  

konaného dne 10. 11. 2014 od 17.00 hod. 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice zahajuje v 17.00 hod. dosavadní starostka obce  
Bc. Lenka Bártlová. (dále jen „předsedající“) 
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Dosavadní starostka konstatuje, že dne 24.10.2014 zemřel zastupitel za volební stranu 
NEZÁVISLÍ p. Petr Mach, a navrhuje v úvodu zasedání na uctění jeho památky držet minutu 
ticha. 
 
V souladu s ust. § 56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění, nastupuje automaticky 1. náhradník za stranu 
NEZÁVISLÍ, kterým je pan Roman Vymetálek . 
 
„Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník 
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po 
dni, kdy došlo k zániku mandátu.“ (§ 56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., v platném znění). 
 
Před zahájením jednání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení  
o zvolení členem zastupitelstva obce (p. Romanu Vymetálkovi bylo předáno osvědčení  
o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce) podle § 53 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedající: Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ust. § 91 odst. 
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15ti dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 
24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). 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 29.10.2014 až do současné doby. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce. 
 
Předsedající: Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatuji, že 
přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle ust. § 92 odst. 3 zák. o obcích).  
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
 
Předsedající: V souladu s ust. § 69 odst. 2 zák. o obcích vyzývám přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu. Před složením slibu upozorňuji přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí 
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
 
Složení slibu 
Předsedající čte slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzývá přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu 
(příloha č. 2). 
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 



Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 
Předsedající: Navrhuji určit ověřovateli zápisu paní Jitku Sýkorovou a pana Miloslava Šrámka a 
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu paní Jitku Sýkorovou a pana Miloslava 
Šrámka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení návrhů 
ověřovatelů zápisu a zapisovatelky: 

       PRO:   15 
       PROTI:   0 
       ZDRŽEL SE:   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Schválení programu 
 
Předsedající seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
 
Předsedající dále upozorňuje všechny přítomné, že by se ustavující zasedání mělo striktn ě 
řídit daným programem, který vychází z metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR. 
 
Zastupitel Kolomý navrhuje vyřazení bodu č. 2 písm. d) volba členů finančního výboru a bodu  
č. 2 písm. e) volba členů kontrolního výboru. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

1) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 
f) volba ostatních členů rady obce 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích) 

4) Diskuse 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   8 
PROTI: 7 (Žáček, Bártlová, 
Sýkorová, Tejkl, Vymetálek, 
Pokorná, Kohoutová) 
ZDRŽEL SE:   0 

Usnesení bylo schváleno. 



 
1) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
 
a) určení počtu místostarostů 
 
Předsedající: Navrhuji, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 
 
Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   15 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích) 
 
Předsedající: Navrhuji, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 
zákona o obcích tzn. že takový starosta by pak tuto funkci vykonával jako své hlavní povolání. 
 
Zastupitel Kolomý navrhuje, aby byla jako funkce uvolněná vykonávána funkce místostarosty 
obce. 
 
Bártlová: Pro veřejnost vysvětluji, že v tomto případě, by na úřadě byl stále místostarosta a tuto 
funkci by vykonával jako své hlavní povolání, zatímco starosta by to měl pouze jako „vedlejší 
pracovní poměr“. 
Kolomý: Ano, je to tak. 
Bártlová: Zajímalo by mě, co Vás k tomuto návrhu vede, jelikož je to pro naši obec 
„nestandardní model“. Jaké důvody Vás k tomu tedy vedou? 
Kolomý: Já si nemyslím, že by to byl v naší obci „nestandardní model“. Tento model byl v naší 
obci aplikován již dříve. 
Bártlová: Kdy byl v naší obci uvolněný místostarosta? 
Kolomý: Přesně si nevzpomenu, ale byla období, kdy tomu tak bylo. 
Tejkl: Mě vcelku nezajímá, jestli tomu tak někdy bylo nebo ne, ale jaké výhody to obci přinese, 
že bude místostarosta uvolněný? Když místostarosta nemá tolik pravomocí jako starosta. 
Kolomý: Tento model je možný a já ho navrhuji. Nemyslím si, že by tím obec měla být nějak 
poškozena nebo znevýhodněna. 
Bártlová: Pokud mohu říci svoji zkušenost, tak pokud zvolíte Vámi navrhovaný model, budou na 
postu starosty a místostarosty muset být velmi zkušené osoby. Z vašeho volebního programu 
jsem se dozvěděla, že chcete mj. převést správu bytového fondu na obec. Ptám se, jak např. toto 
hodláte praktikovat, máte to promyšlené? Víte co to přinese? 
Šrámek: Já myslím, že prostor pro otevřenou diskusi je na konci tohoto zasedání, tak jak je to 
uvedeno v bodu č. 4 programu. Byl bych rád, kdybychom pokračovali dál v programu jednání tj. 
volbou. 
Bártlová: Diskuse byla vždy ke každému bodu, kdo chodil na zastupitelstva, tak to ví, vy jste 
bohužel moc nechodili. Každý má právo vyjádřit svůj názor. 
Šrámek: Nejsme tu před žádnou trestní komisí, jak si na to zvyklá od soudu, aby nás tu někdo 
vyslýchal. Podali jsme protinávrh a nemusíme tu zdůvodňovat, proč to tak chceme. Tvoří se tu 
nové zastupitelstvo a ty už teď tvrdíš a víš, co vše bude špatně. 
Bártlová: Pokud mám o něčem hlasovat, chci mít informace a mám na to právo. 
Šrámek: Ano, to určitě, ale byl podán protinávrh, tak o něm pojďme hlasovat.  
Bártlová: Ptám se tedy znovu, stejně jako zastupitel Tejkl, jaké výhody nám Vámi navrhovaný 



model přinese? 
Šrámek: Já nevím, kde je napsáno, že tvůj model je ten jediný a správný. 
Bártlová: Není to můj model, je to standardní model, který je poměrně běžný. Ten model, který 
navrhujete, se objevuje minimálně a jsou pro to důvody. Na těchto postech (starosta a 
místostarosta) musí být někdo zkušený. Vámi navrhovaný model můžeme vidět ve městech, kde 
je neuvolněný starosta a uvolnění jsou např. dva místostarostové, ale tam je předpoklad toho, že 
úřad tvoří zástup úředníků. Pokud víte, tak náš obecní úřad tvoří účetní a administrativní 
pracovnice. 
Kobzová: Když jste nastoupila do funkce, jaké jste měla zkušenosti? Byla jste na nějakém 
školení, kde jste zjistila, že máte být uvolněný starosta a je to to nejlepší? Taky jste nevěděli a 
tápali jste. V každé obci přeci může nastat nějaká změna. 
Bártlová: Samozřejmě. 
Kobzová: Nikde přeci není dáno, že by to měl být člověk se zkušenostmi. 
Bártlová: Není to dané, ale my bychom měli mít na paměti to, aby obec dále fungovala. Je to jen 
můj osobní názor a mám ho právo vyjádřit. Odpověď na svoji otázku tedy zřejmě nedostanu. 
Chce se k tomuto vyjádřit ještě někdo? 
Tejkl: Já jsem tu před chvílí slíbil, že budu hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 
ale jak mám hlasovat pro Váš návrh, když nebylo zodpovězeno, jaké výhody by to obci přineslo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   8 
PROTI: 6 (Žáček, Bártlová,  
Sýkorová, Vymetálek, Pokorná, 
Kohoutová) 
ZDRŽEL SE:   1 (Tejkl) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
 
Předsedající: Konstatuji, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, 
místostarosty a ostatních členů rady obce veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí 
schválit zastupitelstvo. Vyzývám členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 
hlasování. 
 
Kolomý: Vznáším návrh na tajné hlasování. 
 
Předsedající: V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do 
připravené hlasovací urny, následně budou zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu 
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních 
členů rady obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   14 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   1 (Bártlová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 



d) Volba starosty 
 
Předsedající: Upozorňuji, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty a následně členů rady.  
 
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
 
Předsedající: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
 
Byly podány následující návrhy: 

- Bc. Lenka Bártlová 
- Mgr. Ivo Kolomý 

 
Jednání bylo přerušeno na cca 5 min. z důvodu přípravy hlasovacích lístků pro tajnou volbu. 
 
Přistoupeno k tajné volbě starosty obce. 
 
Návrh usnesení: 
V tajné volbě starosty obdržela kandidátka Bc. Lenka Bártlová celkem 7 hlasů, kandidát  
Mgr. Ivo Kolomý obdržel celkem 8 hlasů. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí starostou obce Mgr. Ivo Kolomého. 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Po zvolení starosty převzal Mgr. Ivo Kolomý (dále jen „předsedající“) vedení zasedání. 
 
e) volba místostarosty 
 
Předsedající: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
 
Byly podány následující návrhy: 

- Jolana Kobzová 
 
Jednání bylo přerušeno na cca 5 min. z důvodu přípravy hlasovacích lístků pro tajnou volbu. 
 
Přistoupeno k tajné volbě místostarosty obce. 
 
Návrh usnesení: 
V tajné volbě místostarosty obdržela kandidátka Jolana Kobzová celkem 8 hlasů, nikdo se 
nezdržel. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí místostarostou obce paní Jolanu Kobzovou. 

Usnesení bylo schváleno. 
 
f) volba ostatních členů rady obce 
 
Předsedající: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci prvního člena rady 
obce. 
Tejkl: Navrhuji, abychom pro urychlení jednání zvolili všechny tři členy rady obce v rámci jedné 
volby. 
Předsedající: Souhlasím. Jsou nějaké protinávrhy? 
Bártlová: Protinávrhy nejsou. Rozhodli jsme se kompletně odejít do opozice. 
 
Byly podány následující návrhy: 

- Jaroslav Suchý 
- Mgr. Lenka Havlenová 
- Pavel Řehoř 

 



 
Jednání bylo přerušeno na cca 5 min. z důvodu přípravy hlasovacích lístků pro tajnou volbu. 
 
Přistoupeno k tajné volbě ostatních členů rady obce. 
 
Návrh usnesení: 
V tajné volbě ostatních členů rady obce obdržel kandidát Jaroslav Suchý celkem 12 hlasů, 
kandidátka Mgr. Lenka Havlenová obdržela celkem 11 hlasů a kandidát Pavel Řehoř obdržel 
celkem 12 hlasů, nikdo se nezdržel. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí ostatními členy rady obce pana Jaroslav Suchého,  
Mgr. Lenku Havlenovou a pana Pavla Řehoře. 

Usnesení bylo schváleno. 
 
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 
Předsedající: Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. 
 
Jiný návrh podán nebyl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   15 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
b) volba předsedy finančního výboru 
 
Předsedající: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. 
 
Byly podány následující návrhy: 

- Bc. Pavel Samek 
- Daniel Žáček 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou finančního výboru pana Daniela Žáčka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  7 (Žáček, Bártlová, 
Sýkorová, Tejkl, Vymetálek, 
Pokorná, Kohoutová) 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   8 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou finančního výboru Bc. Pavla Samka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   8 
PROTI:   1 (Bártlová) 
ZDRŽEL SE: 6 (Žáček, 
Sýkorová, Tejkl, Vymetálek, 
Pokorná, Kohoutová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
 
Předsedající: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. 
 
Byly podány následující návrhy: 

- Bc. Lenka Bártlová 
- Mgr. Marcela Macháčková 

 
Předsedající: Jsou k tomuto bodu nějaké připomínky? 
 
Bártlová: Domnívám se, že kontrolní výbor by měl být výsadou opozice. Na ustavujícím 
zasedání před čtyřmi lety to bylo opozici taktéž nabídnuto a myslím, že by tak měli učinit i 
stávající koaliční zastupitelé. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou kontrolního výboru Bc. Lenku Bártlovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO: 7 (Žáček, Bártlová, 
Sýkorová, Tejkl, Vymetálek, 
Pokorná, Kohoutová) 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   8 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Marcelu Macháčkovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   2 (Kolomý, Kobzová) 
PROTI: 3 (Sýkorová, 
Pokorná, Kohoutová) 
ZDRŽEL SE:   10 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Zastupitel Suchý navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Daniela Žáčka, ten však 
odmítl funkci vykonávat. Stejně tak učinila i Mgr. Olga Pokorná, kterou do funkce navrhl 
starosta Kolomý. 

Předsedající: Konstatuji, že další návrhy již nebyly podány. Předseda kontrolního výboru tedy 
nebyl zvolen. Projednání tohoto bodu bude předmětem příštího zasedání zastupitelstva obce. 



 
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích) 
 
Předsedající: Navrhuji, aby byla odměna neuvolněným členům zastupitelstva stanovena 
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev: 
člen rady 1.406 Kč, 
předseda výboru nebo komise 1.235 Kč, 
člen výboru nebo komise 1.007 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí                 513 Kč. 
 
Bártlová: Máme ještě neuvolněného starostu. 
Kolomý: Projednání odměny starosty bych ponechal na příští zasedání. 
Bártlová: To bohužel nejde, bod je v programu. 
Kolomý: Dobrá. Vyzývám tedy členy zastupitelstva k podávání návrhů na výši odměny starosty. 
Bártlová: Zákon o obcích hovoří tak, že to může být max. 60% platu uvolněného starosty.  
Kolomý: Čekám na vaše návrhy. Já žádný nemám. 
Bártlová: Mohu se zeptat jaký je maximální možný plat? 
Kolomý: Starosty? 
Bártlová: Ano, neuvolněného starosty. 
Řehoř: 29.940,- Kč 
Kolomý: Maximální výše odměny neuvolněného starosty je 23.964,- Kč. Je to však maximální 
výše, tuto částku nenavrhuji. Opravdu bych projednání odměny starosty přesunul na příští 
zasedání. 
Bártlová: To, ale nemůžeme. Musíme o tom hlasovat. 
Kobzová: Navrhuji stanovit odměnu neuvolněného starosty na částku 10.000,- Kč. 
Bártlová: Nemáme všechny částky. Člen výboru, o kterém jste mluvil, je zastupitel? Členem 
totiž může být i osoba, která není zastupitelem. To je třeba odlišit. 
Kolomý: Navrhuji, aby odměna člena výboru nebo komise byla stejná, ať už je to zastupitel nebo 
není. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
starosta 10.000 Kč, 
člen rady 1.406 Kč, 
předseda výboru nebo komise 1.235 Kč, 
člen výboru nebo komise 1.007 Kč, 
člen výboru, který není zastupitelem 1.007 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí                 513 Kč. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   14 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   1 (Bártlová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4) Diskuse 
 
Veřejnost: Proč nebyl zvolen předseda kontrolního výboru? 
Kolomý: Žádný z navrhovaných kandidátů nezískal potřebný počet hlasů tj. 8 hlasů. 
Veřejnost: Proč nemůže být předsedou kontrolního výboru člen opozice? 
Kolomý: To samozřejmě může, ale nebyl zvolen. 
Veřejnost: Není to snad tím, že nově zvolené vedení má z opozice strach? 
Kobzová: Určitě ne. Do funkce byla navržena paní Bártlová, avšak nebyla zvolena a opozice 
nikoho jiného nenavrhla. Na příštím zasedání může být navržen kandidát, který bude zvolen. 



 
Místostarostka Kobzová přednesla krátkou řeč: 
Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas a tedy i za jejich důvěru. Myslím, že je 
na místě pogratulovat pí. Bártlové za nejvyšší počet hlasů, které ve volbách získala. Součet hlasů 
obou občanských sdružení byl však vyšší a přinesl jim celkové vítězství. Většina voličů tak dala 
najevo, že nesouhlasí se způsobem vedení obce pí. Bártlovou.  
Co se týká zkušeností pí. Bártlové, tak samozřejmě po 6ti letech starostování zkušenosti má, ale i 
ona začínala a musela se učit.  Měla tu velkou výhodu, že se mohla první roky učit od  
p. Kolomého. Určitě nebudeme jedinou obcí v republice, kde v minulosti bylo nebo nyní je 
zvoleno nové vedení obce a jsme přesvědčeni, že řízení obce zvládneme.  
To patří k demokracii, jinak bychom se vraceli třeba k monarchii  nebo ještě možná k něčemu 
horšímu. Samotné delegování zvolených zastupitelů do jednotlivých funkcí jsme velmi dlouho 
promýšleli a došli jsme podle nás k nejlepšímu možnému závěru, tedy k tomu, jakým jsme dnes 
hlasovali. 
Někteří zastupitelé z obou sdružení byli zvoleni do zastupitelstva po několikáté, takže zkušenosti 
mají.  
Když už je zmiňuji, tak musím připomenout, že i díky nim může obec disponovat poměrně 
velkým finančním rozpočtem, jakým disponuje. Je to také zásluha pana Kolomého, na kterého 
bychom neměli zapomenout.  Ten nasadil příčku hodně vysoko, co se týká budování a získávání 
státních dotací. Díky současnému počtu obyvatel je dnes obec poměrně bohatá a je možné 
financovat nejen investice, ale i kulturu a dotovat jednotlivé spolky v obci. 
Dnes je již jiná doba, přesto se budeme snažit o získávání dotací na jednotlivé investice, 
abychom mohli co nejvíce naplnit náš volební program. Jako priorita budou chodníky, 
připravená rekonstrukce školy, asfaltizace k rodinným domům, dobudování dětského hřiště na 
Zámečku atd. Přesné pořadí nedokážeme nyní říci, musíme se nejdříve seznámit, jak byly 
sepsané smlouvy, např. u chodníků si myslíme, že by měly být také vyřešeny např. odpady a 
potom samotné chodníky. Totéž se týká školy, dát jí nový kabát a přitom mít jednu třídu a 
družinu mimo areál školy považujeme jako provizorní řešení. Ale možná má bývalé vedení obce 
smlouvy připravené tak, že budou možné jejich realizace a později dalšími investicemi na ně 
navážeme. 
 
Je možné a i jisté, že za naši práci budeme terčem kritiky některých občanů, zejména ze strany 
opozice. Uvědomujeme si, že není možné zavděčit se všem lidem a nikdo z nás není neomylný či 
dokonalý.  
Naše obec je nesmírně ostře rozdělená, což si myslím, že nemá obdoby široko daleko. Jsem 
přesvědčená, že za toto rozdělení lze „poděkovat“ pí. Bártlové. Celou situaci ještě více umocnilo 
výběrové řízení na post ředitele základní školy před 1,5 rokem.  
Co se dělo dál, myslím odchod učitelek, nenávist mezi spoluobčany, to jsou již jen strašné 
následky. Už z tohoto důvodu jsem přesvědčená, že pí. Bártlová nemůže být nadále starostkou, 
přestože její osoba získala ve volbách nejvíce hlasů.  
Již se nám donesly zprávy, že nebudeme podporovat kulturní život a zájmové spolky. To nikdo 
z nás nikde neprezentoval, v programu máme uvedeno pokračování v tradicích a to že nám dobře 
funguje TJ Sokol nebudeme přece ničit. Možná bude trochu oslabena jeho činnost a to díky 
úmrtí p. Macha, který byl velice aktivní a s dětmi hodně pracoval, snad budou ochotni i jiní lidé 
pracovat s dětmi ve svém volném čase, podobně jako on. 
Ještě jednou děkuji jménem zastupitelů obou sdružení za Vaši podporu a všem za případnou 
shovívavost pokud nebudeme plnit vše přesně podle Vašich představ a v čase jak jste si třeba 
zrovna představovali. Doufám, že jsem těmito několika větami více nerozdmýchala pošramocené 
vztahy mezi námi občany, to není cílem nikoho z nás, naopak budeme usilovat o lepší mezilidské 
vztahy a o lepší pověst naší obce. 
 
Veřejnost: Chtěl bych se zeptat paní Havlenové, která získala z obou sdružení nejvíce hlasů, proč 
se nechce ujmout funkce starosty obce? 
Havlenová: Profesí jsem učitelkou a nedávno jsem stala se ředitelkou Základní školy a mateřské 
školy v Dlouhé Třebové. Vypomáhat budu jako radní, ale jinak zůstanu u své profese. 
Veřejnost: Dobře, ale proč paní Havlenová, ačkoliv byla lídr kandidátky, nekandidovala na 
funkci starosty? Většinou je tomu tak, že lídři kandidátek jsou zároveň kandidáty na starostu. 



Kolomý: Já myslím, že paní Havlenová už Vám na otázku odpověděla. 
Veřejnost: Já Vám na to můžu odpovědět. Paní Havlenová byla nejvlídnější osobnost a opozice 
toho velmi chytře využila ve svůj prospěch. 
 
Tejkl: Na našem společném jednání, které proběhlo před tímto ustavujícím zasedáním, jste pane 
Kolomý uvedl, že budete bojovat za to, aby jednání rady obce byla otevřená všem zastupitelům. 
Je tomu stále tak a jsme stále zváni na každé jednání rady obce? 
Kolomý: Ano, jste zváni na každé jednání rady obce. 
Bártlová: A jak se dozvíme o tom, že se bude jednání konat? 
Kolomý: Informace o konání bude uveřejněna na webových stránkách obce. 
 
Bártlová: Budete se držet strategického plánu obce, které schválilo zastupitelstvo v prosinci 
loňského roku nebo ho bude nějak měnit? 
Kolomý: O tom se ještě poradíme, ale pokud ho budeme chtít měnit, určitě ho předneseme na 
jednání zastupitelstva, aby mohl být vytyčen nový plán. 
 
Bártlová: Paní Kobzová, uvedla jste, že nějaké plány už jsou v běhu, to máte pravdu, je získána 
dotace na rekonstrukci školy. Zaznamenala jsem, že možná budete chtít něco předtím, mám to 
chápat tak, že odmítneme dotaci a budete ten projekt měnit? 
Kobzová: Já jsem neřekla předtím. Řekla jsem, že oprava, která je již navržena … Neviděla jsem 
smlouvu, takže přesně nevím. 
Bártlová: Smlouva právě dorazila, rada obce teprve bude schvalovat její podpis. 
Kobzová: Já jsem myslím v nějakém posledním zápise ze zastupitelstva četla, že je již 
podepsaná. 
Bártlová: Ne, rada obce ji vzala pouze na vědomí, ale to byla předběžná smlouva. Teď se musí 
schválit. 
Kobzová: Aha, to jsem netušila. Já myslela, že jste ji již podepsali. V tom případě uvidíme, 
k jakému dospějeme závěru, ale určitě nebudeme odmítat dotace, pokud jste je již získali. 
Myslíme si, že oprava střechy je nutná, ale nevíme, jestli je potřeba zateplení a jestli proběhlo 
nějaké měření úniků tepla. To je ale předpokládám součástí té smlouvy. Hlavně se nám velmi 
líbil plán pana Kolomého, který měl na rozšíření školy a možná bychom to rozšíření mohli 
provést v návaznosti i na tyto připravované opravy, jelikož by se nejednalo o přestavbu celé 
budovy, ale pouze o její přístavbu, takže bychom mohli případně na to, co jste vymysleli, 
navázat. 
Bártlová: Taky jste tu hovořila o záplavovém území, že to budete prověřovat. 
Kobzová: To možná bude ten problém, proč to nepůjde zrealizovat. 
Bártlová: To bude ten problém. 
Tejkl: Já bych se ještě vrátil k té dotaci. Dotace byla získána na kompletní revitalizaci zateplení 
budovy školy, kde musí vycházet tzv. energetický štítek. Díky tomu, že byly již vyměněny okna, 
muselo se přistoupit k tomu, že se zaizoluje někde jinde, udělá se nový kotel, nová střecha. 
Pokud ten projekt jakkoliv změníte, o ty dotace přijdete. 
Kobzová: Ta přístavba se může udělat až poté, co proběhne tato rekonstrukce, aby nedošlo ke 
ztrátě dotací. 
Bártlová: Bude tam určitě stanovena nějaká doba udržitelnosti projektu, nějakou dobu bude 
muset být ten projekt (stavba) nezměněn. 
Kolomý: Já k tomu mám jen jediné. Pokud je ten projekt revitalizace školy v souladu s tím, že 
vznikne třída nebo družina, aby nemusela být škola rozdělena na dvou místech, nemám s tím 
vůbec problém. Šli jsme do voleb s tím, že chceme, aby škola měla dostatečný počet tříd a 
nemusela být rozdělená. 
Bártlová: Škola má dostatečný počet tříd. 
Kolomý: Škola a školka dohromady, aby nemuselo docházet k tomu rozdělení. Já myslím, že je 
to reálné a pokusíme se přizpůsobit.  
 
Bártlová: Jak plánujete zrealizovat převod správy bytového fondu na obec? Kdo to bude na obci 
realizovat? 
Kolomý: Tohle bude předmětem dalších jednání. 
Bártlová: Takže ještě nemáte jasnou představu? 



Kolomý: Nejprve musíme prověřit, jak to funguje doposud a pak můžeme podávat nějaké návrhy 
na změnu. 
Bártlová: Já se ptám proto, že jste to měli ve volebním programu a předpokládám, že pokud to 
máte ve volebním programu, tak víte, o čem mluvíte. 
Kolomý: Konkrétní kroky budeme realizovat až poté, co uvidíme, jak to funguje teď a následně 
uděláme kroky potřebné k tomu, abychom se dostali do souladu s naším volebním programem. 
Jestli se to podaří nyní nebo např. až za rok, v tuto chvíli netuším. 
 
Bártlová: Poslední věc, na kterou bych se chtěla zeptat, je realizace aquaparku na Zámečku. 
Kobzová: Aquapark je prozatím myšlenka. Nejednalo by se o investici pouze obce Rudoltice, 
byla by to investice celého sdružení obcí. Týkalo by se to i Lanškrouna a ty ostatní obce by 
museli mít zájem do takového projektu jít a zrealizovat jej. Zatím je to pouze myšlenka. 
Bártlová: A vy jste to s těmi obcemi konzultovali? 
Kobzová: Ne, zatím ne. 
Bártlová: Já jsem se jich na to ptala a vím, že oni o to zájem nemají. 
 
Veřejnost – Rád bych svým jménem a jménem všech, kteří vám ve volbách dali hlas, popřál 
novému zastupitelstvu, aby pracovalo tak, abychom si nemuseli stěžovat a za rohem vás 
pomlouvat. Přeji vám vše dobré a abychom byli rádi, že jsme vás volili. Nakonec jen dodám: 
Nemyslete si, že to s námi (obyvatelé sídliště Zámeček) budete mít lehké, protože my se také 
umíme ozvat. 
 
Předsedající ukončil zasedání v 18.45 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

 
 
Upozornění: 
Veškerá diskuze uvedená v tomto zápisu, je pořizována ze zvukového záznamu. Diskuze 
k jednotlivým bodům mohou být v zápisu uvedeny pouze částečně nebo mohou být zcela 
vynechány. Důvodem je, že některé části zvukového záznamu mohou být nekvalitní (např. rušení 
záznamu mobilními telefony, překrývání zvuku při hovoru více osob zároveň apod.) a není tak 
možné je převést do písemné podoby. 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 13.11.2014. 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Mgr. Ivo Kolomý 
starosta obce 
 
 
 
Ověřili:  Jitka Sýkorová 
 
  Miloslav Šrámek 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/10/11/14 
 
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu paní Jitku Sýkorovou a pana 

Miloslava Šrámka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 

2) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

1) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 
f) volba ostatních členů rady obce 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích) 

4) Diskuse 

3) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

4) Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

5) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a 
ostatních členů rady obce. 

6) V tajné volbě starosty obdržela kandidátka Bc. Lenka Bártlová celkem 7 hlasů, kandidát  
Mgr. Ivo Kolomý obdržel celkem 8 hlasů. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí starostou obce Mgr. Ivo Kolomého. 

7) V tajné volbě místostarosty obdržela kandidátka Jolana Kobzová celkem 8 hlasů, nikdo se 
nezdržel. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí místostarostou obce paní Jolanu Kobzovou. 

8) V tajné volbě ostatních členů rady obce obdržel kandidát Jaroslav Suchý celkem 12 hlasů, 
kandidátka Mgr. Lenka Havlenová obdržela celkem 11 hlasů a kandidát Pavel Řehoř 
obdržel celkem 12 hlasů, nikdo se nezdržel. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí ostatními členy rady obce pana Jaroslav Suchého,  
Mgr. Lenku Havlenovou a pana Pavla Řehoře. 

9) Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

10) Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou finančního výboru Bc. Pavla Samka. 

11) Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
takto: 
starosta 10.000 Kč, 
člen rady 1.406 Kč, 
předseda výboru nebo komise 1.235 Kč, 
člen výboru nebo komise 1.007 Kč, 
člen výboru, který není zastupitelem 1.007 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí          513 Kč. 

 
 



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



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2014/2015 
 

zastupitelé 
      

listopad 
         

     
prosinec 

           

            
leden 

               

  PRO PROTI ZDRŽEL 
SE PRO PROTI ZDRŽEL 

SE PRO PROTI ZDRŽEL 
SE 

Bártlová Lenka Bc. 5 3 3 --- --- --- --- --- --- 
Havlenová Lenka Mgr. 8 0 3 --- --- --- --- --- --- 

Kobzová Jolana 9 0 2 --- --- --- --- --- --- 
Kohoutová Erika 7 3 1 --- --- --- --- --- --- 
Kolomý Ivo Mgr. 9 0 2 --- --- --- --- --- --- 

Macháčková Marcela Mgr. 8 0 3 --- --- --- --- --- --- 
Pokorná Olga Mgr. 7 3 1 --- --- --- --- --- --- 
Řehoř Pavel 8 0 3 --- --- --- --- --- --- 

Samek Pavel Bc. 8 0 3 --- --- --- --- --- --- 
Suchý Jaroslav 8 0 3 --- --- --- --- --- --- 
Sýkorová Jitka 7 3 1 --- --- --- --- --- --- 

Šrámek Miloslav 8 0 3 --- --- --- --- --- --- 
Tejkl Jan Ing. 7 1 3 --- --- --- --- --- --- 

Vymetálek Roman 7 2 2 --- --- --- --- --- --- 
Žáček Daniel 7 2 2 --- --- --- --- --- --- 

 



 
zastupitelé 

      
únor 

         

     
březen 

           

            
duben 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL 
SE PRO  PROTI ZDRŽEL 

SE PRO  PROTI ZDRŽEL 
SE 

Bártlová Lenka Bc. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Havlenová Lenka Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kobzová Jolana --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kohoutová Erika --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kolomý Ivo Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Macháčková Marcela Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Pokorná Olga Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Řehoř Pavel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Samek Pavel Bc. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Suchý Jaroslav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Sýkorová Jitka --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Šrámek Miloslav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tejkl Jan Ing. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Vymetálek Roman --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Žáček Daniel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

květen 
         

     
červen 

           

            
červenec 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL 
SE PRO  PROTI ZDRŽEL 

SE PRO  PROTI ZDRŽEL 
SE 

Bártlová Lenka Bc. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Havlenová Lenka Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kobzová Jolana --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kohoutová Erika --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kolomý Ivo Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Macháčková Marcela Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Pokorná Olga Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Řehoř Pavel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Samek Pavel Bc. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Suchý Jaroslav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Sýkorová Jitka --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Šrámek Miloslav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tejkl Jan Ing. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Vymetálek Roman --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Žáček Daniel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

srpen 
         

     
září 

           

            
říjen 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL 
SE PRO  PROTI ZDRŽEL 

SE PRO  PROTI ZDRŽEL 
SE 

Bártlová Lenka Bc. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Havlenová Lenka Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kobzová Jolana --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kohoutová Erika --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Kolomý Ivo Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Macháčková Marcela Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Pokorná Olga Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Řehoř Pavel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Samek Pavel Bc. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Suchý Jaroslav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Sýkorová Jitka --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Šrámek Miloslav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tejkl Jan Ing. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Vymetálek Roman --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Žáček Daniel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

CELKEM ROK 2014 
         

CELKEM ROK 2015 

  PRO PROTI ZDRŽEL 
SE PRO PROTI ZDŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 5 3 3 --- --- --- 
Havlenová Lenka Mgr. 8 0 3 --- --- --- 

Kobzová Jolana 9 0 2 --- --- --- 
Kohoutová Erika 7 3 1 --- --- --- 
Kolomý Ivo Mgr. 9 0 2 --- --- --- 

Macháčková Marcela Mgr. 8 0 3 --- --- --- 
Pokorná Olga Mgr. 7 3 1 --- --- --- 
Řehoř Pavel 8 0 3 --- --- --- 

Samek Pavel Bc. 8 0 3 --- --- --- 
Suchý Jaroslav 8 0 3 --- --- --- 
Sýkorová Jitka 7 3 1 --- --- --- 

Šrámek Miloslav 8 0 3 --- --- --- 
Tejkl Jan Ing. 7 1 3 --- --- --- 

Vymetálek Roman 7 2 2 --- --- --- 
Žáček Daniel 7 2 2 --- --- --- 

 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 10. 11. 2014 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce Podpis: 

Bártlová Lenka Bc.  

Havlenová Lenka Mgr.  

Kobzová Jolana  

Kohoutová Erika  

Kolomý Ivo Mgr.  

Macháčková Marcela Mgr.  

Pokorná Olga Mgr.  

Řehoř Pavel  

Samek Pavel Bc.  

Suchý Jaroslav  

Sýkorová Jitka  

Šrámek Miloslav  

Tejkl Jan Ing.  

Vymetálek Roman  

Žáček Daniel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
 
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 10. 11. 2014 – Listina prokazující složení 
slibu člena zastupitelstva obce 
 

Slib 
člena zastupitelstva obce 

 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ 
/§ 69 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, v platném znění/ 
 
Svým podpisem potvrzuji složení slibu 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce 

Podpis: 

Bártlová Lenka Bc.  

Havlenová Lenka Mgr.  

Kobzová Jolana  

Kohoutová Erika  

Kolomý Ivo Mgr.  

Macháčková Marcela Mgr.  

Pokorná Olga Mgr.  

Řehoř Pavel  

Samek Pavel Bc.  

Suchý Jaroslav  

Sýkorová Jitka  

Šrámek Miloslav  

Tejkl Jan Ing.  

Vymetálek Roman  

Žáček Daniel  

 
 
V Rudolticích dne 10. 11. 2014 


