ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 23. listopadu 2015 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:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2016
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy s.p.
Ceník prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
7) Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice
9) Prodej p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
10) Prodej p.p.č. 4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
11) Prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
13) Prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14) Bezúplatný převod zemědělského pozemku - část p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
15) Různé
16) Diskuse

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta přivítal přítomné zastupitele a váženou přítomnost. Konstatoval, že informace
o konání zasedání vč. návrhu programu byla na fyzické úřední desce zveřejněna ve dnech
16. - 23.11.2015, tj. nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce
a zasedání tak bylo řádně svoláno.
Omluveny byly zastupitelky Bártlová, Kohoutová a Sýkorová.
Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva z celkového
počtu 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta oznámil pořízení audiozáznamu pro potřebu vyhotovení zápisu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starosta obce navrhl zapisovatelkou slečnu Michaela Zvárovou a ověřovateli zápisu pana
Daniela Žáčka a pana Miloslava Šrámka.
Návrh usnesení č. ZO/1/23/11/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Žáčka a pana
Miloslava Šrámka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
PRO: 12
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Schválení programu
Starosta obce vyzval přítomné k doplnění či úpravě zveřejněného programu zasedání.
Zastupitel Řehoř navrhl ze zveřejněného programu zasedání vyřadit bod č. 4 Smlouva
o poskytnutí dotace – TJ Sokol Rudoltice, a to s ohledem na aktuální situaci v klubu a jeho
vedení. K návrhu se připojil také zastupitel Tejkl s tím, že v prosinci t.r. by se měla uskutečnit
valná hromada klubu a situace by se měla vyřešit.
Jiných návrhů podáno nebylo.
Návrh usnesení č. ZO/2/23/11/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2016
4) Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy s.p.
5) Ceník prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice
6) Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
7) Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice
9) Prodej p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
10) Prodej p.p.č. 4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
11) Prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
13) Prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14) Bezúplatný převod zemědělského pozemku - část p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
15) Různé
16) Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Žáček)
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Schválení rozpočtu obce Rudoltice pro rok 2016
Starosta obce navrhuje schválit rozpočet v podobě, která byla zveřejněna na fyzické a
elektronické úřední desce ve dnech 6. - 23.11.2015. Rozpočet vychází z rozpočtu
z předchozích let.
V 19.05 dorazila zastupitelka Sýkorová.
Zastupitel Tejkl se dotazoval na to, co tvoří položky 5 a 6 ve výdajích navrhovaného rozpočtu.
Na dotaz odpověděla účetní obce, paní Jašniaková. Dále se zastupitel Tejkl dotazoval na
položku – bazén + hřiště u ZŠ ve výši 350 tis. Kč. Odpověděl starosta, že částku tvoří
víceméně náklady na projekt. Zastupitele Tejkla zajímala ještě položka týkající se
cyklostezky, vysvětleno starostou a účetní obce.

Návrh usnesení č. ZO/3/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje předložený rozpočet pro rok 2016 v podobě
zveřejněné na úřední desce od 6.11.2015 až dosud s těmito ukazateli:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
celkové výdaje rozpočtu ve výši
financování ve výši

30 923 100 Kč
27 723 100 Kč
3 200 000 Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen
jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu roku 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002
Sb. je v kompetenci účetní obce.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o
obcích, poskytnutí transferů těmto právnickým osobám:
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 1 480 tis. Kč.
Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016,
- neinvestiční účelový transfer ve výši 95 tis. Kč a investiční účelový transfer ve výši 55 tis. Kč
organizaci T.J. Sokol Rudoltice,
- neinvestiční účelový transfer organizaci Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Vodní sporty,
Rudoltice ve výši 27,5 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer Mysliveckému sdružení Rudoltice ve výši 49 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer SDH Rudoltice ve výši 35 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer organizaci Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 29 159 Kč,
- investiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 886 201 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí
Moravy s.p.
Starosta obce informoval o předmětu smlouvy, jímž je překročení vodního toku Lukávka
v souvislosti s vybudování tlakové kanalizace pro ZŠ a MŠ a fotbalové hřiště příp. nějaké
rodinné domy.
Zastupitel Šrámek předložil plán tlakové kanalizace a seznámil přítomné s její navrhovanou
trasou. Záměrem je napojení dotčených ČOV do ČOV na I. sídlišti (naproti Němečkovým),
přičemž bude nutné překročit právě vodní tok Lukávka. Po jednání se správcem vodního toku
– Povodí Moravy s.p., byla obci předložena tato nájemní smlouva ke schválení.
Návrh usnesení č. ZO/4/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodím Moravy, s.p., se sídlem
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení

a jejíž předmětem je intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace – 2x křížení
překopem DVT Lukávka a 1x křížení zrušeného koryta, které slouží jako komunikace,
a rozhodlo její uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Ceník prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice
Starosta obce informoval, že záměrem ceníku bylo především stanovení ceny pozemků určité
velikosti (cca do 200 m2), které nejsou stavebními pozemky a takové pozemky by pak bylo
možné prodat bez znaleckého posudku.
Místostarostka obce seznámila přítomné s obsahem navrhovaného ceníku. Návrh ceníku
vychází z již existujících ceníků v jiných obcí. Návrh ceníku byl taktéž zaslán krajskému
úřadu k posouzení, který neměl žádné připomínky.
Zastupitelka Pokorná se dotázala na znění bodu č. 1 písm. c) týkající se prodeje pozemků
v lokalitě Zámeček. Na dotaz odpověděl starosta obce s tím, že pozemky v lokalitě Zámeček
budou prodávány za cenu stanovenou dle ceníku. Ve složitějších případech např. různá
znehodnocení pak může zastupitelstvo obce rozhodnout o jejich prodeji za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Zastupitel Tejkl vznesl své připomínky týkající se bodu č. 1 navrhovaného ceníku. Navrhuje,
aby byla tato možnost doplněna i do bodu č. 1 písm. a) týkajícího se pozemků v zastavěném
území tzn. že cena by byla stanovena na 35 Kč/m2 nebo v případě rozhodnutí zastupitelstva
obce dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce tak bude mít možnost rozhodovat se
individuálně dle konkrétní situace.
Návrh usnesení č. ZO/5/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Ceníku prodeje a pronájmu pozemků
ve vlastnictví obce Rudoltice předloženého Radou obce Rudoltice ke schválení a souhlasilo
s úpravou bodu č. 1, písm. a, který nově zní „Pozemek v zastavěném území obce Rudoltice
stavebně, zemědělsky, zahrádkářsky a jinak nevyužitelný, pozemek ve funkčním celku
k rodinnému domu (meze, strže, příkopy, úvozy, apod). nebo v případě rozhodnutí
zastupitelstva obce dle znaleckého posudku hrazeného kupujícím, cena pozemku 35 Kč za m2“
a dále bodu č. 1, písm. c), který nově zní „Prodej zprostředkovává Realitní a dražební
společnost Lanškroun. Cena zasíťovaných pozemků dle ceníků schváleného k tomuto účelu
nebo v případě rozhodnutí zastupitelstva obce dle znaleckého posudku hrazeného kupujícím“,
a rozhodlo jej schválit.
Ceník prodeje a pronájmu pozemků je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Suchý, Samek)
Návrh usnesení byl schválen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku na veřejných prostranstvích
Místostarostka obce informovala, že OZV č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích prošla právním rozborem Odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, při kterém bylo shledáno několik
nedostatků. Právní rozbor byl předložen zastupitelům k nahlédnutí. Vesměs se jednalo
o nedostatky v nesprávné formulaci jednotlivých ustanovení. Na základě doporučení
krajského úřadu navrhuji zrušit vyhlášku č. 3/2015 a nahradit ji novou vyhláškou pod číslem
5/2015 schválenou krajským úřadem.
V rámci diskuze byly položeny dotazy týkající se nočního klidu, přílohy OZV č. 5/2015 nebo
výše sankcí, na dotazy bylo odpovězeno.
Návrh usnesení č. ZO/6/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo výsledky právního rozboru Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
provedený odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 11. srpna 2015.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice
č. 5/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice
č. 5/2015 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 5/2015, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích na fyzické i elektronické
úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta obce uvedl, že je navrhováno ponechat poplatek ve stejné výši jako v r. 2015 tzn.
400,- Kč.
Místostarostka obce seznámila přítomné s postupem při stanovení ceny výše poplatku. Dále
byl zcela změněn článek č. 6 v souladu se zákonem č. 266/2015 z 15.9.2015, platný
od 1.1.2016, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Nově byly ze
zákona od poplatku osvobozeny osoby a děti umístěné v různých zdravotnických zařízeních,
ústavech apod. (čl. 6, odst. 1 OZV). V odst. 2 článku 6 OZV pak byly vymezeny další osoby,
které jsou od poplatku osvobozeny a které nejsou stanoveny zákonem. Jedná se např. o osoby,
které pobývají déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v zahraničí. Na doporučení
krajského úřadu byly také vynechány článek č. 7 - Navýšení poplatku a článek č. 8 –
Odpovědnost za zaplacení poplatku, které jsou ošetřeny zákony a nemá tak smysl je ve
vyhlášce citovat, v případě změn těchto zákonů hrozí neplatnost vyhlášky.

Zastupitel Šrámek vyvolal diskuzi k navrhovanému ustanovení o osvobození od poplatku
v případě, že poplatník má trvalý pobyt hlášen na ohlašovně. Zastupitelům vysvětlena
problematika hlášení trvalého pobytu a taktéž problematika zrušení údaje o místu trvalého
pobytu. Schválením tohoto ustanovení by obec vyřešila problém s hromaděním malých dluhů,
jelikož náklady na vymáhání těchto dluhů by pravděpodobně mnohonásobně převýšily
původní dlužnou částku. Přehlášení osob, které mají v obci trvalý pobyt a zároveň se již v obci
prokazatelně nezdržují, na ohlašovnu, by také pomohlo vyřešit situaci s bývalými nájemníky,
kteří si nezmění údaj o trvalém pobytu, především v lokalitě Zámeček (bývalým nájemníkům
chodí do obecních bytů i nadále pošta nebo je zde hledají exekutoři, obtěžováni tím jsou noví
nájemníci). V současnosti je na ohlašovně hlášeno cca 50 osob, přičemž nejméně 40 z nich se
v obci prokazatelně nezdržuje. Dalších cca 70 osob má hlášen stále trvalý pobyt v některém
z bytových domů v lokalitě Zámeček. Většina z těchto osob místní poplatek nehradí již
několik let.
Dále se zastupitel Šrámek v rámci diskuze dotazoval na placení poplatku tzv. chataři či
chalupáři. Vysvětleno, že chalupáři neplatí poplatek již několik let. Důvodem zrušení
povinnosti chatařů platit poplatek byla velká nevole chatařů lokality Lískovec tento poplatek
hradit a především proto, že v této lokalitě nebylo možné zajistit svoz dostatečně např.
z důvodu stavu místních komunikací apod. Kontejnery umístěné v této lokalitě byly navíc
zneužívány obyvateli širokého okolí a obec tak měla zvýšené náklady na likvidaci odpadu.
Povinnost platit poplatek tak byla zrušena i chatařům v obci, jelikož z hlediska zákona není
možné, aby část chatařů poplatek hladila a druhá nikoliv. Jednalo by se o diskriminační
ustanovení.
Návrh usnesení č. ZO/7/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice
č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 6/2015 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 6/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu
15 dnů.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 10
PROTI:
ZDRŽEL SE: 3 (Suchý, Samek, Šrámek)
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice
Starosta obce informoval přítomné, že dne 29.9.2015 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření
obce, při kterém bylo zjištěno porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů tím, že zadavatel obec Rudoltice neuveřejnila na webovém
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena
přesáhla 500.000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího
uzavření. Jedná se o smlouvy o dílo ze dne 25.5.2015 na akce I. II. a III. etapa oprav
komunikací. Chyba byla napravena dle pokynů kontroly, smlouvy byly ihned na webu obce
zveřejněny. Dle pokynů kontrolorů se zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
nezveřejňuje na úřední desce, zveřejňuje se až závěrečná zpráva z kontroly, která proběhne
v únoru 2016.

Návrh usnesení č. ZO/8/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Rudoltice za přezkoumané období od 1.1.2015 do 29.9.2015.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Prodej p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Starosta obce společně s místostarostkou obce seznámili přítomné s žádostí pan J. Č.
Pan Č. žádá o odkup pozemku č. 3088/24, části pozemku 3088/16 a části pozemku 3451/7
v obci z důvodu ucelení pozemků u jeho domu. Dotčené pozemky pan Č. obhospodařuje
a udržuje a je ochoten je odkoupit za cenu 35 Kč/m2. Rada obce svým usnesením
č. RO/2/2015/5/25 schválila záměr prodeje a doporučuje zastupitelstvu obce tyto pozemky
panu Č. prodat.
Na žádost zastupitele Šrámka byla ve 20.15 ho vyhlášena přestávka na 5 min., po přestávce
pokračováno v jednání.
Návrh usnesení č. ZO/9/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3088/24, části
p.p.č. 3088/16 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního
úřadu Rudoltice ve dnech 26.6.2015 – 13.7.2015.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 3088/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
o výměře 76 m2, části p.p.č. 3088/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č.
3088/35) o výměře 127 m2 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově
p.p.č. 3451/15) o výměře 131 m2 p. J. Č., bytem XXX za vzájemně ujednanou cenu 11.690,Kč, která je tvořena celkovou výměrou 334 m2 výše uvedených pozemků a cenou 35,- Kč za
1 m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy a starostu
obce k jejímu podpisu.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Tejkl)
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Prodej p.p.č.4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starosta obce uvedl, že se jedná o prodej p.p.č. 4218/6 o výměře 1089 m2 v lokalitě Zámeček.
O koupi pozemku má zájem pan D. H., bytem XXX. Kupní cena pozemku činí 306.910,- Kč.

Návrh usnesení č. ZO/10/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. D. H., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 306.910,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starosta obce uvedl, že se jedná o prodej p.p.č. 4218/15 o výměře 785 m2 v lokalitě Zámeček.
O koupi pozemku má zájem taktéž jako o p.p.č. 4218/16 pan D. H., bytem XXX. Kupní cena
pozemku činí 239.070,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/11/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. D. H., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 239.070,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starosta obce uvedl, že se jedná o prodej p.p.č. 4245/46 o výměře 802 m2 v lokalitě Zámeček.
O koupi pozemku má zájem pan P. B., bytem XXX. Kupní cena pozemku činí 243.580,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/12/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. P. B., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 243.580,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.

Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Starosta obce uvedl, že se jedná o prodej p.p.č. 4218/8 o výměře 1833 m2 v lokalitě Zámeček.
O koupi pozemku má zájem pan Z. J., bytem XXX. Kupní cena pozemku činí 365.980,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/13/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. Z. J., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 365.980,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Bezúplatný převod zemědělského pozemku - část p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u
Lanškrouna
Místostarostka obce sdělila, že dle územního plánu má obec za povinnost nechat vypracovat
územní studie pro lokality v zónách Z10, Z11 a P6. Tyto studie byly zadány k vypracování
v letošním roce. V zóně P6 určené pro zástavbu rodinných domů, která se nachází v obci na
jižním svahu pod Zámeckým vrchem, se nachází p.p.č.1850/1 jejímž vlastníkem je Státní
pozemkový úřad. Po konzultaci se Státním pozemkovým úřadem bylo obci doporučeno
zažádat si ještě v letošním roce o bezúplatný převod části p.p.č. 1850/1, který zasahuje do
lokality označené jako P6. Dle ústní informace Státního pozemkového úřadu nebude od
1.1.2016 již bezúplatný převod pozemků určených pro bydlení z důvodu změny legislativy
možný.
Starosta obce dále informoval, že někteří vlastníci pozemků v lokalitě P6 s návrhem
nesouhlasili a proto se v tuto chvíli územní studie pro tuto lokalitu přepracovává.
Návrh usnesení č. ZO/14/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o možnosti bezúplatného převodu
části zemědělského pozemku p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, který zasahuje do
lokality P6 určené dle územního plánu obce Rudoltice vydaného dne 5. 9. 2013 k bydlení
v rodinných domech.
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod části
zemědělského pozemku p.č. 1850/1 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh usnesení byl schválen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Různé

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy.
16) Diskuse

V rámci diskuse byly položeny následující dotazy:
1) Oprava původní komunikace vedoucí od odpočívadla na cyklostezce směrem ke skladu
p. Kořínka k aleji
Je plánováno komunikaci opravit v rámci opravy komunikace u rodinných domů v této
lokalitě v příštím roce.
2) Nově otevřená hospoda na křižovatce a provoz automatů a jejich přínos pro obec
Obec nemá v současnosti vydanou platnou OZV o zákazu provozu výherních
automatů, provoz by tak byl schválen i přes případný nesouhlas obce. Provozovatel má
souhlas na 1 rok. V případě, že by se objevily problémy s provozem např. výtržnosti,
vandalismus apod. je na obci, aby OZV vydala a provoz znemožnila. Pro obec nese
provoz automatů finanční přínos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skončeno ve 20.40 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 30.11.2015.

Zapsala: Michaela Zvárová

Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce

Ověřili:

Daniel Žáček

……………………………………

Miloslav Šrámek

……………………………………

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/23/11/2015
Usnesení č. ZO/1/23/11/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Žáčka a pana
Miloslava Šrámka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
Usnesení č. ZO/2/23/11/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2016
4) Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy s.p.
5) Ceník prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice
6) Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
7) Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice
9) Prodej p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
10) Prodej p.p.č. 4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
11) Prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
13) Prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14) Bezúplatný převod zemědělského pozemku - část p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
15) Různé
16) Diskuse
Usnesení č. ZO/3/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje předložený rozpočet pro rok 2016 v podobě
zveřejněné na úřední desce od 6.11.2015 až dosud s těmito ukazateli:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
celkové výdaje rozpočtu ve výši
financování ve výši

30 923 100 Kč
27 723 100 Kč
3 200 000 Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen
jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu roku 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002
Sb. je v kompetenci účetní obce.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích,
poskytnutí transferů těmto právnickým osobám:
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 1 480 tis. Kč.
Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016,
- neinvestiční účelový transfer ve výši 95 tis. Kč a investiční účelový transfer ve výši 55 tis. Kč
organizaci T.J. Sokol Rudoltice,
- neinvestiční účelový transfer organizaci Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Vodní sporty,
Rudoltice ve výši 27,5 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer Mysliveckému sdružení Rudoltice ve výši 49 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer SDH Rudoltice ve výši 35 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer organizaci Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 tis. Kč,
- neinvestiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 29 159 Kč,
- investiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 886 201 Kč.

Usnesení č. ZO/4/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodím Moravy, s.p., se sídlem
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejíž předmětem je intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace – 2x křížení
překopem DVT Lukávka a 1x křížení zrušeného koryta, které slouží jako komunikace,
a rozhodlo její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/5/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Ceníku prodeje a pronájmu pozemků
ve vlastnictví obce Rudoltice předloženého Radou obce Rudoltice ke schválení a souhlasilo
s úpravou bodu č. 1, písm. a, který nově zní „Pozemek v zastavěném území obce Rudoltice
stavebně, zemědělsky, zahrádkářsky a jinak nevyužitelný, pozemek ve funkčním celku
k rodinnému domu (meze, strže, příkopy, úvozy, apod). nebo v případě rozhodnutí
zastupitelstva obce dle znaleckého posudku hrazeného kupujícím, cena pozemku 35 Kč za m2“
a dále bodu č. 1, písm. c), který nově zní „Prodej zprostředkovává Realitní a dražební
společnost Lanškroun. Cena zasíťovaných pozemků dle ceníků schváleného k tomuto účelu
nebo v případě rozhodnutí zastupitelstva obce dle znaleckého posudku hrazeného kupujícím“,
a rozhodlo jej schválit.
Ceník prodeje a pronájmu pozemků je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO/6/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo výsledky právního rozboru Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
provedený odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 11. srpna 2015.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice
č. 5/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice
č. 5/2015 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 5/2015, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích na fyzické i elektronické
úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Usnesení č. ZO/7/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice
č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 6/2015 schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 6/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu
15 dnů.
Usnesení č. ZO/8/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Rudoltice za přezkoumané období od 1.1.2015 do 29.9.2015.
Usnesení č. ZO/9/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3088/24, části
p.p.č. 3088/16 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního
úřadu Rudoltice ve dnech 26.6.2015 – 13.7.2015.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 3088/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o
výměře 76 m2, části p.p.č. 3088/16 k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 3088/35)
o výměře 127 m2 a části p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č.
3451/15) o výměře 131 m2 p. J. Č., bytem XXX za vzájemně ujednanou cenu 11.690,- Kč,
která je tvořena celkovou výměrou 334 m2 výše uvedených pozemků a cenou 35,- Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této smlouvy a starostu obce
k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZO/10/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. D. H., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 306.910,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/11/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. D. H., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 239.070,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/12/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. P. B., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 243.580,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/13/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou
z předkupního práva, a p. Z. J., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a
povinným z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve
výši 365.980,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit.
Usnesení č. ZO/14/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace o možnosti bezúplatného převodu
části zemědělského pozemku p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, který zasahuje do
lokality P6 určené dle územního plánu obce Rudoltice vydaného dne 5. 9. 2013 k bydlení
v rodinných domech.
Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod části
zemědělského pozemku p.p.č. 1850/1 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce

………………………………….

Jolana Kobzová, místostarostka obce

………………………………….

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2014/2015
zastupitelé

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

listopad
PRO
5
8
9
7
9
8
7
8
8
8
7
8
7
7
7

PROTI
3
0
0
3
0
0
3
0
0
0
3
0
1
2
2

prosinec
ZDRŽEL SE
3
3
2
1
2
3
1
3
3
3
1
3
3
2
2

PRO
21
23
24
22
24
23
22
21
22
24
22
24
23
22
21

PROTI
2
0
0
2
0
0
2
1
0
0
2
0
0
0
2

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

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

zastupitelé

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

únor
PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

březen
ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
14
15
15
14
16
15
13
14
15
15
14
15
15
15
16

PROTI
4
1
1
3
1
2
2
2
1
0
3
2
2
2
2

duben
ZDRŽEL SE
0
2
2
1
1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
0

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

zastupitelé

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

červen

květen
PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
2
0
1
2
1
0
2
1
0
0
2
0
0
2
2

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

červenec
ZDRŽEL SE
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

zastupitelé

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

srpen
PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

říjen

září
ZDRŽEL SE
-------------------------------

PRO
0
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
2
0

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

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

PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

ZDRŽEL SE
-------------------------------

zastupitelé

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

listopad
PRO
-------------------------------

PROTI
-------------------------------

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

PRO
0
14
14
0
14
14
14
14
12
12
12
13
13
14
13

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

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

zastupitelé

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

CELKEM ROK 2014
PRO
26
31
33
29
33
31
29
29
30
32
29
32
30
29
28

PROTI
5
0
0
5
0
0
5
1
0
0
5
0
1
2
4

CELKEM ROK 2015
ZDRŽEL SE
4
4
2
1
2
4
1
4
5
3
1
3
4
4
3

PRO
16
40
41
27
42
40
40
40
37
38
39
39
39
41
31

PROTI
4
1
1
3
1
2
2
2
1
0
3
2
2
2
2

ZDRŽEL SE
0
2
3
1
2
1
3
3
5
5
1
2
2
1
1

Příloha č. 1
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 23.11.2015

PREZENČNÍ LISTINA
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bártlová Lenka, Bc.

omluvena

Havlenová Lenka, Mgr.

přítomna

Kobzová Jolana

přítomna

Kohoutová Erika

omluvena

Kolomý Ivo, Mgr.

přítomen

Macháčková Marcela, Mgr.

přítomna

Pokorná Olga, Mgr.

přítomna

Řehoř Pavel

přítomen

Samek Pavel, Bc.

přítomen

Suchý Jaroslav

přítomen

Sýkorová Jitka

přítomna

Šrámek Miloslav

přítomen

Tejkl Jan, Ing.

přítomen

Vymetálek Roman

přítomen

Žáček Daniel

přítomen

